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tc = gruix central
tpj1 = gruix de la primera zona de transició
perifèrica
tpj2 = gruix de la segona zona de transició
perifèrica
tER = aixecament radial de vora
tEA = aixecament axial de vora

r0 = radi de la zona òptica posterior
r1 = radi de la primera banda (o de la primera corba perifèrica)
r2 = radi de la segona banda (o de la segona corba perifèrica)
ra0 = radi de la zona òptica anterior
ra1 = radi de la primera corba perifèrica
anterior
tc
ra0

tpj1

r1

r2
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Paràmetres de la lent de contacte

(Norma ISO 8320)
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∅0 = diàmetre de la zona òptica posterior
∅a0 =diàmetre de la zona òptica anterior
∅1 = diàmetre de la primera zona perifèrica posterior
∅T = diàmetre total

tER = aixecament radial de vora
tEA = aixecament axial de vora
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Frases fetes amb la paraula ull
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Treure els ulls a algú
Barallar-se amb algú.
Dur o portar quatre ulls
Portar ulleres.
Parlar-se amb els ulls
Fer-se entendre amb la mirada.
Clavar els ulls en algú o en alguna cosa
Fixar-hi intensament la vista.
Tenir bon ull
Tenir aptitud especial per comprendre una cosa o per
fer-la correctament.
A ull nu
A simple vista, sense servir-se d'ullera.
Fer obrir els ulls a algú
Fer que algú vegi o comprengui allò que no veia o
sabia.
Dormir amb els ulls oberts
Vigilar molt, estar molt atent a no deixar-se sorprendre.
Mirar de cua d'ull
Mirar de costat, movent la pupil·la cap a un costat de
l'ull.
Fer entrar pels ulls
Fer comprendre una cosa amb evidència.
Mirar amb quatre ulls una cosa
Mirar-la amb gran fixesa i atenció.
Fer l'ull viu o anar amb set ulls
Estar molt atent, vigilant.
Fer mal d'ulls
Fer malpensar o provocar disgust, indignació.
Tenir cara i ulls
Ésser una persona formal, decent, així com cal.
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Menjar-se amb els ulls quelcom o algú
Mirar una cosa o persona molt fixament.
Mirar de bon ull o amb bons ulls
Mirar algú o alguna cosa amb complaença, amb simpatia.
Entrar per l'ull dret
Agradar molt des del primer moment.
Dur una bena davant els ulls
Estar obcecat, no comprendre allò que és evident.
Tenir pa a l'ull
No veure allò que apareix ben clar.
Tirar-se terra als ulls
Obrar contra les pròpies conveniències, perjudicar-se
a si mateix.
No veure-hi de cap ull
Estar obcecat per una gran passió, sigui d'alegria, sigui
d'amor sigui d'irritació.
Tenir els ulls al clatell
No saber veure allò que hom té al davant.
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