
JEŚLI WZROK JUZ NIE 
Akcesoria, które ułatwią nam życie 
O soby starsze, któ

re zaczynają mieć 
kłopoty z prawi

dłowym widzeniem, poza 
samym leczeniem, mogą 
korzystać z coraz nowo
cześniejszych urządzeń, 
umożliwiających swobod
ne wykonywanie czynno
ści życia codziennego. 

OKULARY LORNETOWE 
W zwiększeniu komfortu 
widzenia pomagają m.in. 
okulary lornetowe z wbu
dowanymi systemami po
większającymi. - Są to 
małe lornetki, które po
prawiają widzenie - mó
wi dr Iwona Filipecka z 
bielskiej kliniki Okulus. -
Dzięki zamocowaniu ich w 
ramkach okularowych są 
stabilne i nie spadają z no
sa, a przy tym ważą zaled
wie 49 gramów. Ułatwiają 
czytanie oraz oglądanie 
telewizji. W zależności od 
potrzeb okulary lorneto
we stosujemy do dali lub 
bliskich odległości. 

LORNETKI 
Osobom niedowidzącym 
proponujemy specjalne 
lornetki do odczytywania 
nazw ulic i obserwacji 
przedmiotów znajdują
cych się na drodze. Uła
twiają one też czytanie 
napisów np. w kinie lub 
oglądanie przedstawień 
teatralnych. 

Zwykłe lupy to już przeszłość. Coraz częściej możemy 
korzystać z elektronicznych urządzeń optycznych. 

DALMIERZ 
Komfort życia osób sła-
bowidzących może popra
wić też urządzenie zwane 
dalmierzem. Pozwala ono 
ocenić odległość od ścian 
i innych przeszkód sto
jących na drodze. Zasto
sowano w nim wibrację 
sygnalizującą odległość 
drganiami o zróżnicowa
nej intensywności. 

LUPY 
Dużym ułatwieniem są też 
lupy o dużych powiększe
niach, lunetki, liniały oraz 

folie optyczne. - Te urzą
dzenia powiększające są 
pomocne przede wszyst
kim dla osób z utratą wi
dzenia centralnego - wy
jaśnia dr Iwona Filipecka. 
Mogą być stosowane w 
różnych sytuacjach i przy 
różnych wadach wzroku. 
Powiększalniki telewizyj
ne pozwalają np. na czyta
nie tekstów, książek czy 
oglądanie rysunków w wy
godnej dla odbiorcy wiel
kości i w wybranym kolo
rze. Natomiast dla słabiej 
widzących osób starszych 

Co jest ważne przy zakupie? 
• Decydując się na zakup urządzeń optycz
nych bliskim osobom np. w prezencie, musi
my znać wartości korekcji, rozstaw źrenic, a 
w przypadku soczewek kontaktowych także 
ich średnicę oraz promień krzywizny. Dobrze 
jest dysponować receptą przepisaną przez 
lekarza okulistę lub optometrystę. Jeśli jej 

nie będziemy mieć, musimy liczyć się z tym, 
że zakup bez udziału osoby zainteresowanej 
może się okazać prezentem zupełnie bezuży
tecznym. Dobór specjalnych pomocy optycz
nych dla słabowidzących wymaga zwykle 
dokładnego dopasowania i obecności osoby, 
dla której będą one przeznaczone. 

WAŻNE! 
Pomoce dla osób 
słabowidzących 

powinny być 
dostosowane do 
indywidualnych 

potrzeb. 

bardzo istotny jest sprzęt 
odpowiednio zaadaptowa
ny do użytku domowego. 
Są to m.in. glośnomówiące 
ciśnieniomierze, udźwię
kowione wagi kuchenne 
i łazienkowe, mówiące 
termometry łazienkowe 
i do pomiaru temperatury 
powietrza oraz zegarki 
dostosowane do ich możli
wości percepcyjnych. 

- Ułatwiają one pro
wadzenie gospodarstwa 
domowego, przez co da
ją potrzebne im poczu
cie niezależności od in
nych osób - zapewnia 
dr Iwona Filipecka. 

I JUŻ ZA TYDZIEŃ: 
Jaka wodę wybrać? Test 
wod butelkowanych 
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TEN 
Jak rozpoznać 

problemy 
z widzeniem? 
Istnieje szereg objawów 
świadczących o tym, że 
dana osoba ma trudności 
z prawidłowym widzeniem. 
W przypadku tzw. wad 
wzroku są to m.in.: zwykłe 
mrużenie oczu, niepokoją
ce zachowanie w czasie 
prowadzenia samochodu 
lub problemy z rozpozna
waniem znajomych osób 
na ulicy. W przypadku 
poważniejszych schorzeń 
kłopoty ze wzrokiem mogą 
objawiać się trudnościami 
w poruszaniu się, 
problemami z wyborem 
numerów w telefonie czy 
zaburzeniami rozpoznawa
nia kolorów. 
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