
SFATURI - CUM SA ALEGETI RAMELE PENTRU COPII 
 
 
Cand trebuie sa alegem ochelarii copilului, sunt cateva aspecte pe care trebuie sa le luam in 
considerare, astfel incat purtarea acestora sa ajute la corectarea viciului de refractie. 
 
Mai intai, trebuie facuta o clarificare importanta: dimensiunile capului copilului nu sunt 
dimensiunile la scara mica ale capului adultului, ci sunt diferite. De exemplu, dimensiunea 
seii nazale poate fi zero la copii. In timp, aceasta creste, ajungand la valori pozitive mai mari, 
in jurul varstei de 13 ani, ca si la dulti. Alte masuratori si/sau unghiuri urmeaza acelasi tipar. 
Aceste diferente de geometrie sunt luate in considerare de creatorii ramelor Miraflex. 
 
Alaturi de aceste considerente, sunt avute in vedere si materialele, marimile, saua nazala, 
bratele, pastrarea ramei centrate pe fata copilului, functionalitatea, siguranta si stilul. 
 
Materiale: 
Pentru ratiuni de siguranta si confort, pentru pacientii in varsta de pana la 5-6 ani sugeram 
rame flexibile, care se indoaie cu usurinta, fara parti metalice, iar pentru pentru copiii mai 
mari, materiale precum acetatul, nylonul, polyamida. Pentru cei care practica sporturi, sunt 
potrivite ramele flexibile, lipsite de parti metalice. 
 
Marime: 
Rama nu trebuie sa limiteze campul vizual, trebuie sa fie proportionala cu fata pacientului, 
nici prea mare, nici prea mica. Ochii trebuie sa apara centrati atat pe orizontala, cat si pe 
verticala, iar rama trebuie sa acopere linia sprancenelor. 
O rama necentrata poate crea un efect de prisma, care poate creste sau scadea dioptria 
lentilei. 
 
Saua nazala: 
90% din greutatea ochelarilor apasa pe nasul pacientului si de aceea este esential ca greutatea 
sa fie distribuita in mod corect. Din acest motiv este vital sa alegeti o rama a carei sa sa nu fie 
nici prea mare – pentru a preveni caderea ramei pe nas, nici prea mica, caz in care cresterea 
nasului poate fi afectata sau chiar oprita  
 
Bratele: 
La o rama corect aleasa bratele nu trebuie sa preseze capul copilului. 
Daca bratele sunt prea lungi, rama va aluneca in fata, pe nas, iar daca sunt prea scurte, genele 
ating lentilele, creand disconfort, ori lentilele se aburesc.  
Ideal, bratele trebuie sa urmeaze curbura urechilor fara a trebui sa fie indoite; in nici un caz 
n-ar trebui sa fie indoite la/aproape de 90 de grade. 
 
 
Banda elastica: 
Copiii sunt permanent in miscare, se joaca, sar, alearga, fac sport, de aceea se recomanda 
folosirea unei benzi elastice care sa tina rama centrata pe fata pacientului si totodata fixata 



comod, confortabil. Acest lucru ajuta la mentinerea corectiei in timp ce micul pacient poate 
sa aiba o viata normala, activa. 
 
In concluzie, o rama trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: 
 
Sa fie functionala: ochelarii nu trebuie sa afecteze stilul de viata al copilului, chiar si cand 
acesta practica un sport. 
Sa fie sigura: in purtarea obisnuita, in casa, in cazul accidentelor sau al unei simple cazaturi, 
purtarea ochelarilor nu trebuie sa reprezinte un risc in plus ori sa produca  un traumatism. 
In cazul bebelusilor si al copiilor mici, siguranta este cel mai important aspect pe care parintii 
trebuie sa-l aiba in vedere. Ramele confectionate din mai multe bucati, cu parti metalice, 
prezinta riscuri pentru micii pacienti. 
Modelul: este important ca pacientul sa poata avea un cuvant de spus in alegerea ramei, 
deoarece el este purtatorul si lui trebuie sa ii placa rama. Este important ca pacientul sa faca 
alegerea cu aprobarea opticianului. O rama potrivita, montarea corecta a lentilelor si un 
pacient fericit reprezinta combinatia care va face ca purtarea ochelarilor sa fie permanenta, 
corecta si fara efort. 
 
In final, va reamintim ca purtarea ochelarilor nu numai corecteaza un viciu de refractie, ci 
dezvolta o vedere corecta, normala, in final o viata comoda, fara nici un neajuns. 
 
 


