
Tájékoztató szemüveglencse rendeléshez 

Amennyiben Önnek van szemüveg vénye, illetve optikusától kapott szemüveg adata, akkor 

annak másolatát küldje el részünkre. Kérjük, hogy eredeti dokumentumot NE küldjön! 

Amennyiben nem tud másolatot küldeni, töltse ki az alábbi nyomtatványt a megfelelő 

adatokkal, vagy rendelje meg a lencséket a webshopon keresztül.  

Szemüveglencse rendeléshez az alábbi adatokra van szükségünk.  

NÉV:…………………………………………… 

 Szferikus 
dioptria 

Cylinder 
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Bal oldal    
 

Pupilla távolság (PD):…………………….. mm 

Kitöltési segédlet: 

Szferikus dioptria: amennyiben Önnek a recepten csak a szferikus dioptria van kitöltve, akkor a többi 

rovatot (cylinder és tengely) nem kell kitölteni. 

Cylinder érték: Amennyiben Önnek a recepten a cylinder rovatban van érték, akkor mindenképpen ki 

kell töltenie a tengely (axis) rovatot is! Elképzelhető, hogy bár cylinder érték szerepel a recepten, 

azonban szferikus érték nem, vagy az 0 (nulla). Ez elképzelhető, (un. plán-cyliner fénytörés) azonban, 

ha nem biztos benne, küldje el inkább a recept másolatát. 

Tengely (axis): Amennyiben Önnek a receptjén cylinder érték szerepel, ebben a rovatban adatnak kell 

szerepelnie. Értéke 0 - 180° között bármi lehet. (Pl.: 80°)   

Pupilla távolság (PD): a szemüveg pontos elkészítéséhez fontos adat. Mindenképpen ki kell tölteni. 

Valójában a két pupilla között távolság értéke mm-ben megadva. 

Példák: 

Csak szferikus adat esetén: 

 Szferikus dioptria Cylinder érték Tengely (Axis) 

Jobb oldal +3,25   

Bal oldal +3.75   

PD: 62 mm 

A dioptria értéket, két tizedesig adja meg! Figyeljen az oldalra, és arra, hogy Önnek plusz vagy mínusz 

dioptriája van-e. 



Cylinderes szemüveg esetén: 

 Szferikus dioptria Cylinder érték Tengely (Axis) 

Jobb oldal -2.00 -1.25 90 

Bal oldal -3.00 -1.25 80 

PD: 65 mm 

A dioptria és a cylinder értéket is két tizedesig adja meg. Figyeljen a dioptriák előjelére (plusz, 

mínusz) Amennyiben nem biztos a dolgában vegye fel velünk a kapcsolatot. 

Amennyiben meglévő szemüvegében szeretne lencsét cserélni, és a jelenleg viselt lencséje 

megfelelő, akkor az elküldött szemüvege alapján el tudjuk készíteni az új lencséket. Ebben az esetben 

nem kell semmilyen adatot megadnia. 

FIGYELEM! 

Használt, vagy nem a lencseshop.hu cégtől vásárolt szemüvegbe történő lencse becsiszolás során a 

szemüveg-keret anyaghibájából, használt keret esetén annak állapotából adódó esetleges 

sérülésre, törésre, nem vállalunk garanciát, mivel a keretek (használt szemüvegek) állapota sok 

esetben kívülről nem ítélhető meg.  

Ilyen esetben az eltört, sérült szemüvegre nem áll módunkban semmilyen kártérítést fizetni!  

A lencsék rendelése, becsiszolása 5-7 munkanapot vesz igénybe, a keret beérkezésétől 
számítva. 

 
Bármilyen további kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot! 

lencsehop@freemail.hu 
 

 

 

 

  

1 db 2 db

1,50 HMC + EMI                                                  
(karc és tükröződés mentes réteggel) (+) 70 0,00 ÷ + 6,00 0,00 ÷ 2,00 3200,- 6400,-

1,50 HMC + EMI - MAGAS CYLINDER                                                
(karc és tükröződés mentes réteggel) (±) 65 0,00 ÷ ± 6,00 2,25 ÷ 4,00 5500,- 11000,-

1,56 HMC + EMI                                                  
(karc és tükröződés mentes réteggel) (+) 65 (-) 70 0,00 ÷ ± 6,00 0,00 ÷ 2,00 3800,- 7600,-

1,61 HMC + EMI                                                  
(karc és tükröződés mentes réteggel)

(+) 65             

(-) 70÷72

0,00 ÷ + 6,00  

0,00 ÷ – 8,00
0,00 ÷ 2,00

5000,- 10.000,-

lencseshop.hu - műanyag szemüveglencse árlista

Egyfókuszú lencsék

Törésmutató (minél nagyobb a szám, annál 

vékonyabb a lencse)
ø mm SPH CYL.(-)

Bruttó ár (tartalmazza a becsiszolás költségét is)
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