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Zamislite si popolnoma drugačno 
izkušnjo ob nakupu novih očal. 
Izkušnjo, v kateri znate pokazati, 
da veste kaj želite. Izbira očal je 
lahko v vaših rokah. Če boste 
do optika prišli izobraženi, in mu 
znali enostavneje razložiti kakšna 
očala iščete oziroma potrebujete, 
bo vaša izkušnja z nakupom novih 
očal zagotovo boljša.

Izognite se napakam, ki jih 
dela večina. Bodite pozorni pri 
nakupu novih očal. Prihranite 
svoj denar in čas. Izobrazite se.

Se vam je že zgodilo, da 
ste obiskali optiko in 
veliko časa zapravili za 
izbiro novih očal? 

Se z optikom in 
očesnim svetovalcem 
niste najbolje 
razumeli? 

Se vam je zazdelo, 
da očala niso vredna 
lastne cene in da ste 
jih preplačali? 
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Ali imate občutek da bo cena očal zelo visoka?  Se bojite, da boste 
očala preplačali?

Kvalitetna očala lahko kupite veliko ceneje kot si mislite. Cena očal je 
odvisna od namena uporabnosti očal, razlikuje pa se tudi v kakovosti 
materiala, steklih, UV zaščiti (pri sončnih očalih) in okvirjih. 
Kvalitetna očala, ki jih kupite v optiki ter so izdelana po vaši meri in 
dioptriji, so vredna več kot tista, ki jih lahko za polovično ceno kupite 
v drogerijah, veleblagovnicah, na pošti ali na spletu. 

Za lažje razumevanje pomislite na avtomobilsko industrijo. Le-ta 
ponuja širok izbor avtomobilov za vse okuse. Cena avtomobila je 
odvisna tako od znamke in modela avtomobila, kot tudi od dodatnih 
funkcij in delov avtomobila, ki jih proizvajalci ponujajo. Vsak novi 
avtomobil vas bo na cilj pripeljal uspešno. Razlika je v tem, kakšno 
izkušnjo boste z njim doživeli. Z enim bo vožnja udobna in prijetna, 
z drugim bo morda trša in manj udobna. Podobno je tudi z očali. 
Očala, izdelana iz kvalitetnejših, lahkotnejših materialov, boljših 
stekel in izdelana po vaših merah, bodo na vas delovala popolnoma 
drugače, kot očala, ki jih lahko kupite ceneje, na primer v drogeriji. 
Seveda pa bo zato tudi cena očal temu primernejša. 

DELI S PRIJATELJI

CENA OČAL
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Pri izbiri očal je pomembno, da vam ustreza material iz katerega so 
očala izdelana. To pomeni, da nanj niste alergični in vam zato očala 
ne bodo povzročala izpuščajev. Velikost in debelina stekel ter 
nosniki prav tako igrajo pomembno vlogo pri izbiri vaših očal. Poleg 
tega je pomembna tudi sama oblika, velikost in barva okvirjev. 
Občutek nošenja očal mora biti prijeten in udoben.

https://www.facebook.com/mojoptik
mailto:info%40mojoptik.si?subject=Naro%C4%8Dilo%20na%20pregled
https://www.instagram.com/mojoptik/
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Z izbiro kvalitetnejših očalnih stekel bodo vaše oči manj trpele. Ne 
odločite se prehitro. Premislite, za kakšen namen očala potrebujete. 
Če na primer ne uporabljate očala za računalnikom, ne potrebujete 
očalnih stekel z zaščito, ki so dražja. Navadna stekla bodo v tem 
primeru za vas prava izbira, pa še cenejša so.

Naj vam ne prodajo tega, česar ne potrebujete.

REZERVIRAJ SVOJ TERMIN

https://mojoptik.rezervirajtermin.si/
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Najpogostejši vzrok, da se ljudje ne odpravijo po nova očala, je 
prepričanje, da jim bosta pregled vida in izbira očal vzela veliko 
časa. Redni pregled vida je bistvenega pomena, da oči ostanejo 
zdrave in vid ohrani ostrino. Ker se naše oči spreminjajo skozi čas, je 
priporočljivo opravljanje rednih pregledov vida vsaki 2 leti.

Ste pomislili, da lahko pridete tudi le na posvet? V kolikor imate 
vnetje, težave z očmi, ali želite več podrobnih informacij, se na posvet 
lahko naročite kadar koli, odgovor pa boste dobili takoj. Pomembno 
je, da odgovora za vašo težavo ne iščete na spletu. 

Zakaj bi zavlačevali, odlašali in si s tem tudi kvarili svoj vid?
Pomembno je, da se na pregled vida naročite predhodno in se s 
tem izognite morebitnim čakalnim dobam. Pred pregledom vida se 
pozanimajte o njegovi kvaliteti, saj boste s tem prihranili svoj čas 
in denar. 

• Objektivno in subjektivno 
meritev dioptrije za daljavo 
in bližino – branje črk s table.

• Pregled oči z očesnim 
mikroskopom in oftalmosko-
pom. 

• Pregled zunanjih delov 
očesa, ki poteka tako, da vam 
optometrist v sprednji del 
očesa posveti svetlobo. Tako 
preveri stanje očesa in odziv 
na svetlobo.

Prepričajte se, da vaš PREGLED VIDA vsebuje:

• Pregled očesnega ozadja.

•  Preverjanje ali očesne mišice, 
ki  jih potrebujemo za premi-
kanje očesa, dobro delujejo.

• Merjenje  očesnega   pritis-
ka  z    brezkontaktnim to-
nometrom.

•    Dolžino 20-30 min.

ČAKALNA DOBA ZA PREGLED IN NAROČILO OČAL

02 DELI S PRIJATELJI

https://www.facebook.com/mojoptik
mailto:info%40mojoptik.si?subject=Naro%C4%8Dilo%20na%20pregled
https://www.instagram.com/mojoptik/
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Pri naročanju očal, bodite pozorni 
na to, od česa so odvisni dobavni 
roki izdelave očal, saj boste tako 
lažje razumeli, če novih očal ne 
boste dobili v tolikšnem času, kot 
ste si želeli in pričakovali. Če je 
vaša dioptrija nizka, so lahko očala 
izdelana tudi v roku enega dneva. 
V kolikor vaša očala potrebujejo 
posebno izdelavo, z višjo dioptrijo, 
se čas izdelave podaljša za nekaj 
dni. Vsa očala so lahko izdelana v 
roku 14 dni.

Zakaj so plačljivi pregledi boljši?
Preverite čakalne vrste za pregled. 
Ponekod ponujajo brezplačne 
preglede, na katere pa je potrebno 
čakati celo več mesecev. Nimate 
časa čakati? Želite pregled opraviti 
čim prej, v času, ki vam ustreza? 
Plačljivi pregledi so zaradi svoje 
kvalitete velikokrat lahko boljša 
izbira.

Kdo danes še pravi, da 
je brezplačno lahko tudi 
najboljše?

NE ČAKAJ NA PREGLED!

https://mojoptik.rezervirajtermin.si/
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Ste se že kdaj vprašali iz katerih materialov so narejena okna v pilotovi 
kabini letala? Le-ta so zaradi svojih lastnosti izjemno trda in visoko 
kakovostna, saj morajo biti odporna na kakršne koli vremenske 
razmere. Podobno je tudi s stekli na očalih. Očalna stekla so lahko 
tudi do 50 % tanjša in lažja od navadnih očalnih stekel. 

Stekla, ki so tanjša, lažja in izdelana iz trših materialov, so 
obstojnejša in bodo preživela tudi v najhujših situacijah, kot je 
na primer nesreča z avtomobilom. Pri slednji se lahko zgodi, da se 
vam zaradi sprožitve zračne blazine zlomi steklo v očalih in pade v 
oko. Zamislite si, da lahko z izbiro pravih očalnih stekel preprečite 
morebitne poškodbe svojih oči. Zakaj bi tvegali? Izberite očalna 
stekla, ki so:

1. Tanjša in lažja. Takšna so udobnejša, poleg tega pa tudi 
izboljšajo estetski videz očal.

2. Organska (plastična), ki so kvalitetnejša od mineralnih 
(steklenih) stekel za očala.

3.    Narejena iz Trivex materiala. Očalna stekla Trivex so lahka, 
tanka ter bolj odporna na udarce kot druge vrste stekel. 
Primerna so tudi za otroke, saj so bolj odporna na praske kot 
običajna mineralna stekla ali organska plastična stekla.

IZBIRA TRŠEGA MATERIALA LEČ

03

Tanjša očalna stekla so lažja, bolj 
udobna in izboljšajo estetski 
videz očal. Ker so lažja, se lahko 
nemoteno uporabljajo pri športu 
in drugih aktivnostih. Estetsko 
so lepša, saj na robovih ni velike 
debeline in odsevnih krogov, ki 
lahko nastanejo pri nestanjšanih 
korekcijskih steklih.

Povprašajte optika za 
tanjša, lažja stekla, 
ki so bolj odporna 
in primerna za vaše 
vsakdanje situacije. 
Ne prepuščajte se 
naključju. 

PREVERI PROSTE TERMINE

DELI S PRIJATELJI

https://mojoptik.rezervirajtermin.si/
https://www.facebook.com/mojoptik
mailto:info%40mojoptik.si?subject=Naro%C4%8Dilo%20na%20pregled
https://www.instagram.com/mojoptik/
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Imate pogosto glavobole, vendar 
še niste odkrili pravega razloga 
zanje? Da, tudi zaradi očal ali 
nepravilnega nošenja kontaktnih 
leč vas lahko boli glava. Zakaj? 
Pomislite ali se vam je pri obisku 
optike morda zgodilo, da:

• je pregled vida trajal manj od 
20 min,
• so vam izmerili napačno 
dioptrijo,
• ste izbrali napačna očala, ki se 
vam ne prilegajo in vam ne stojijo 
na obrazu  ter so skrivljena,
• so vam pregled vida opravili 
prehitro, premalo natančno in 
nekvalitetno,
• so vam izdali napačen izvid pri 
pregledu vida,
• so v stekla izdelali drugačno 
dioptrijo od tiste, ki je bila 
izmerjena na pregledu,
• vam niso povedali, da kontaktnih 
leč ne smete nositi 24 ur na dan 
in zakaj je pravilna higiena pri 
uporabi kontaktnih leč tako zelo 
pomembna,
• vam niso pokazali kako pravilno 
čistiti in skrbeti za vaše kontaktne 
leče,
• ste zamenjali levo in desno lečo 
ali lečo vstavili v oko napačno.

GLAVOBOL

04
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Možno je, da vaša očala niso 
prilagojena po vaših merah, in 
imate zato pogosto težave z 
očmi ali glavobole. Spremljajte 
vaše občutje ob nošenju očal ali 
kontaktnih leč z dioptrijo, ki so 
vam jo predpisali. Bodite pozorni 
in se prepričajte o kvaliteti vašega 
pregleda vida. Preden se naročite 
na pregled vida se prepričajte, 
da traja približno 20 do 30 min. 
Pomembno je, da se vam očesni 
svetovalec dovolj posveti, in da si 
vzame čas za vas. Osebni pristop 
je zagotovo na prvem mestu. 

Najpomembnejše je jamstvo 
o pravilno izmerjeni dioptriji. 
Očala vam lahko izdelajo po 
vašem okusu in željah, vendar 
pa vam ob napačno izmerjeni 
in predpisani dioptriji ne 
morejo zagotoviti najboljšega 
počutja. 
Kvaliteten pregled vida in vaša 
pravilna dioptrija na očalih sta 
temelj vsega.

KONČAJ GLAVOBOL DANES

https://mojoptik.rezervirajtermin.si/
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Kaj je lahko vzrok bolečih oči?

Lahko se vam zgodi, da vam doktor 
predpiše napačno dioptrijo. 
Če bo le-ta previsoka, bo vaš vid 
preveč oster in posledično vas 
bodo bolele oči. Do omenjene 
težave lahko pride tudi, če pri 
nakupu očal niste izbrali pravih 
stekel. Prav tako, se težave z očmi 
pojavljajo v primeru, da optik ali 
očesni svetovalec ne prisluhne 
vašim željam in potrebam ter 
zato ne izberete očalnih stekel, 
ki bi ustrezala vam in vašemu 
življenjskemu slogu.

Kaj storiti?

V kolikor veliko časa preživite za 
računalnikom in nosite očala, 
bodite pozorni, da imajo vaša 
očalna stekla BlueBlocker ali UV 
Blocker. Prva oznaka pomeni, da 
stekla ne prepuščajo modre 
svetlobe, druga pa, da ne 
prepuščajo tako modre kot tudi 
UV svetlobe. Skrb za vaše oči je na 
prvem mestu in je lahko odvisna 
od vašega dejanja. Prepričajte se 
o zgoraj omenjenih oznakah na 
očalnih steklih.

Stekla, ki imajo zaščito modre 
svetlobe in UV svetlobe so zelo 
koristna tudi pri nočni vožnji, 
saj vam preprečijo bleščanje 
nasprotno vozečih vozil, ki 
uporabljajo XENON ali LED 
osvetlitev.

Kakšen je najpogostejši 
primer?

Ljudje, ki veliko časa preživijo za 
računalnikom imajo pogosto 
težave z očmi. Za nastanek 
teh težav je možnih več 
razlogov, zagotovo pa je eden 
najpogostejših prav ta, da imajo 
napačna stekla za očala. Pri 
slednjih je najpomembneje, da ne 
prepuščajo UV in modre svetlobe. 
Navadna stekla preprosto nimajo 
dovolj zaščite in jih ne moremo 
primerjati s stekli, ki imajo posebne 
filtre za zaščito pri računalniku.

BOLEČE OČI
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IZBERI SVOJ TERMIN ZA PREGLED

https://mojoptik.rezervirajtermin.si/
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Nepazljivo in nepravilno nošenje kontaktnih leč, klima v poletnem 
času, močan veter, cvetni prah, ki se prenaša z vetrom – vse to so 
dejavniki, ki nam lahko povzročajo razdražene oči. Nekateri ljudje so 
na omenjene težave bolj odporni, drugi manj. Nedvomno pa prav 
vsem povzročajo preglavice. Zakaj bi se na primer zaradi močnega 
vetra izogibali gibanju v naravi? 

Oči se lahko pozdravijo same, dajte jim, kar potrebujejo. 

Da se izognite morebitnim težavam, lahko storite naslednje:

1. Ob močnem vetru nosite očala brez dioptrije, za zaščito pred 
vetrom, cvetnim prahom in letečimi insekti. Taka očala so lahko tudi 
ukrivljena očala z dioptrijo, sončna očala ali športna očala.

2. Uporabite kapljice za razdražene oči, ki vam jih bodo pomirile. 
Kapljice naj bodo za enkratno uporabo in brez konzervansov.

3. Pijte dovolj vode.

RDEČE, SUHE, RAZDRAŽENE OČI

06
POSKRBI ZA SVOJE OČI

DELI S PRIJATELJI

https://mojoptik.rezervirajtermin.si/
https://www.facebook.com/mojoptik
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Škiljenje je nezmožnost, da bi z obema očesoma istočasno gledali 
v isto smer. Ste pri sebi morda opazili neprijetne simptome, kot so 
dvojni vid, izguba zaznavanja globine in prisiljen položaj glave? V 
primeru, da je vaša slika skozi očala zamaknjena oziroma dvojna, 
imate težave s škiljenjem. 

Do škiljenja pride, če:

• očalne       leče niso pravil-
no obrušene, center leče 
pa je zamaknjen – s tem 
se ustvari prizmatičen 
učinek,

• imate skrivljen okvir, 

• je vaša slika vertikalna,

• so očala zvita,

• je bila na vaših očalih 
narejena slaba montaža.

Na kaj morate biti še 
posebej pozorni?

Pazite, da pri nakupu ne 
boste izbrali očalnih stekel 
kitajskih proizvajalcev. 
Odločite se za pravo 
izbiro stekel, saj so 
nepravilna stekla lahko 
tudi eden izmed vzrokov, 
da je vaša slika dvojna. 
Izberite PREMIUM 
kvaliteto stekel.

Vsak ima svojo unikatno medzenično razdaljo. Center 
obrušene očalne leče mora biti točno tam, kjer se nahaja 
vaše oko. Če je medzenična razdalja 62mm, morajo biti centri 
očalnih leč obrušeni na 62mm. To vam lahko preveri vsak 
optik.

DVOJNA SLIKA in ŠKILJENJE
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PREVERI STANJE SVOJIH OČI

DELI S PRIJATELJI

https://mojoptik.rezervirajtermin.si/
https://www.facebook.com/mojoptik
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Zagotovo ste se že kdaj pogovarjali z nekom, ki resnično ne mara nositi očal. 
Pa ste izvedeli zakaj? Očala, ki se ne prilegajo obrazu, so težka, izdelana iz 
slabšega materiala, neprestano ‘’lezejo dol’’ in po možnosti še povzročajo 
neprijeten in dražljiv občutek, bodo brez dvoma vsakomur povzročala 
preglavice. Slednje lahko povzroči tudi nepravilen nosnik na očalih ali 
material, ki marsikomu povzroča vnetje ali rdečico.

Kako se lahko najbolje izognete 
morebitnim neprijetnostim ob 
nakupu novih očal?

1.  Namesto težkih kovinskih očal, 
raje izberite lažja očala, narejena iz 
materialov, kot sta titan in jeklo.

2.  Bodite pozorni na nosnik na 
očalih. Priporočljivo je, da je le-ta 
klasični, ortopetski ali silikonski. 
Izberite tistega, ki vam najbolj 
ustreza.

3. Povprašajte o materialih, iz 
katerih so narejena očala, ki jih 
izbirate. V kolikor boste izbrali 
material, ki vam lahko povzroča 
alergije, obstaja možnost vnet-
ja ali srbečice, saj so okvirji očal v 
neposrednem stiku s kožo. Cene-
jša očala, narejena iz cenejših ma-
terialov, kot sta nikelj in bron, lju-
dem pogosto povzročajo alergije. 
Prepričajte se, da jih vaša očala ne 
vsebujejo.

BOLEČA NOSNA KOST in VNETJE KOŽE

08 DELI S PRIJATELJI

https://www.facebook.com/mojoptik
mailto:info%40mojoptik.si?subject=Naro%C4%8Dilo%20na%20pregled
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Pazite, da bodo očala, ki jih boste 
izbrali, za vas najprimernejša. 
To pomeni, da vam očala niso 
preozka oziroma premajhna, da se 
okvirji ne dotikajo neposredno 
kože, da se očala lepo prilegajo 
vašemu obrazu ter da imate 
prijeten občutek med tem ko jih 
nosite in vas nič ne moti.

Vsa očala niso enaka. Nekat-
era imajo širše nosnike, dru-
ga ožje. Nekatera imajo daljše 
priponke, druga krajše. 
Povprašajte optika, katera 
očala vam priporoča iz op-
tičnega vidika.

PREGLED LAHKO OPRAVIŠ ŠE 
TA TEDEN

https://mojoptik.rezervirajtermin.si/


ZNEBI SE BLEŠČANJA
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Ste že kdaj opazili, da vas kljub 
sončnim očalom na morju ovira 
bleščanje? Vam gre ‘’na živce’’, 
da se morate zaradi bleščanja 
izogibati nočnim vožnjam z 
avtomobilom? Ste morda opazili, 
da vas bleščanje moti tudi takrat, ko 
delo opravljate za računalnikom? 
Omenjene težave se pri ljudeh vseh 
starosti nemalokrat pojavljajo. Le-
te pa niso tako nekoristne, saj 
opozarjajo na to, da morate nekaj 
pozornosti posvetiti tudi vašim 
očem. 

Bleščanje je lahko prvi znak di-
optrije. Težavo se lahko odpra-
vi, v kolikor boste ukrepali 
dovolj zgodaj in boste vnaprej 
pripravljeni ob nakupu novih 
očal. Kako?

• Izberite filtre za korekcijska 
in sončna očala, v primeru 
bleščanja.

• Sončnih očal ne kupujte v 
drogerijah in veleblagovnicah. 
V slednjih jih sicer dobite po zelo 
ugodnih cenah, vendar s tem v 
resnici ne zavarujete svojih oči. 
Takšna očala ne nudijo 100%  UV 
zaščite in so velikokrat presvetla. 
Sončna očala z UV zaščito in 
polarizacijo, ki jih lahko kupite 
v optiki, so prava izbira, saj bodo 
nedvomno preprečila kasnejše 
morebitne okvare in poškodbe 
vaših oči.

Izberite barvo zatemnitve v 
kateri se počutite najbolje. 
Povprašajte o prednostih po-
larizacije in možnosti zatem-
nitve ter o ukrivljenih sončnih 
očalih z dioptrijo. 

BLEŠČANJE
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Kateri dejavniki lahko povečajo 
možnost okužbe?

• Neočiščena posodica za kontak-
tne leče.

• Nepravilno čiščenje kontaktnih 
leč.

• Nošenje kontaktnih leč v savni, 
topli kopeli in prhanje z lečami.

• Plavanje s kontaktnimi lečami.

• Nošenje kontaktnih leč dlje od 
predpisanega roka uporabe.
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Ali se uporabniki kontaktnih leč 
zavedate, kako zelo pomembna 
je pravilna skrb za kontaktne 
leče? Le-ta zmanjša možnost za 
razvoj očesnih okužb, kot je ta, 
ki jo povzroča akantameba. Gre 
za okužbo očesa zaradi drobnih 
parazitov, pri čemer se razvije 
amebni keratitis. Zdravljenje je 
izjemno težko, zato je preventiva 
vedno najboljši pristop.

Kako lahko sami zmanjšate 
možnost za razvoj amebnega 
keratitisa?

• Dva dni na teden nosite očala 
namesto kontaktnih leč.

• Če čutite prehlad, nosite očala, 
saj so oči takrat bolj občutljive.

• Ko ste zvečer doma, uporabljajte 
očala, namesto kontaktnih leč. Naj 
si vaše oči spočijejo.

• Uporabljajte enodnevne kon-
taktne leče.

• Skrbite za ustrezno higieno vaših 
kontaktnih leč in ne uporabljajte 
vode iz pipe.

• Pred vstavljanjem kontaktnih leč 
v oči si temeljito umijte roke.

• Kontaktne leče čistite v sveži 
raztopini za razkuževanje in jih 
hranite v posebni posodici za 
kontaktne leče.

• Izogibajte se stiku kontaktih leč 
z vodo.

• Ne hodite v savno s kontaktnimi 
lečami.

AMEBNI KERATITIS

10 DELI S PRIJATELJI

https://www.facebook.com/mojoptik
mailto:info%40mojoptik.si?subject=Naro%C4%8Dilo%20na%20pregled
https://www.instagram.com/mojoptik/


Pri uvajanju kontaktnih leč, bodite pozorni na to, da vam bodo 
podrobno in natančno razložili, kako skrbeti za vaše kontaktne leče. 
S pravilno higieno boste preventivno najbolje poskrbeli za zdravje 
svojih oči in se izognili morebitnim okužbam.

Nikoli ne imejte za korekcijo vida samo kontaktnih leč. Očala 
so nujna, saj se lahko pojavi prehlad, za tem pa lahko sledi 
vnetje. Če nimate očal, ste odvisni le od kontaktnih leč, z 
njimi pa lahko tudi škodujete svojim očem. Oči so samo ene, 
zato jih varujte. Od svojih oči ste odvisni bolj, kot se zavedate.

POSKRBI ZA SVOJE OČI
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Upam, da boste sprejeli moje povabilo in 
se kmalu srečamo.

Vse dobro,
Marko Žlender, direktor optike Moj Optik

Hvala, ker ste si vzeli čas za branje e-knjige 
»10 koristnih nasvetov pred obiskom 
optika«, ki smo jo pripravili na podlagi 
naših dolgoletnih izkušenj.

Dovolite mi, da vam vzamem še minutko in 
se vam tudi osebno predstavim. 

Sem Marko, lastnik optike Moj optik, in z 
veseljem bom tudi v prihodnje pripravil še 
kakšne vsebine, ki vam bodo v pomoč pri 
sprejemanju odločitve za obisk optika. 
Moje delo je skrbeti za zadovoljstvo 
strank in ravno iz tega razloga je tudi 
nastala naša e-knjiga. V njej je veliko resnic, 
za katere morda še niste vedeli in vam bodo 
prikrajšale trnjevo pot do zadovoljstva z 
očali.

Da naredimo korak naprej 
k vašemu zdravju, vas 
prisrčno vabim, da si vzamete 
čas za pregled vida v naši 
poslovalnici v Ljubljani. 

© MEA MEA d.o.o., maj 2022

NAROČI SE NA PREGLED
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pozdravljeni.
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