
Z ogromną radością  przygotowuję „ 7 ” numer Poradnika. Spełnia-
ją się moje skryte marzenia, by zapewniać w naszej szkole  najwyż-
szej  jakości działania terapeutyczne dzieciom, które mają problemy 
w czytaniu i pisaniu, wynikające w szczególności z zaburzeń widze-
nia obuocznego i ruchomości gałek ocznych.  
W chwili obecnej gabinet terapeutyczny wyposażany jest w specjali-
styczny sprzęt, dzięki któremu będzie możliwe rozpoznawanie pro-
blemów z widzeniem  (wady wzroku, zaburzenia w widzeniu  
obuocznym, zez, niedowidzenie) na terenie placówki.  
Dodatkowo, w przypadku wykrycia problemów w obrębie funkcji 
wzrokowych, dla uczniów naszej szkoły odbywać się będzie terapia 
wzroku w formie ćwiczeń ortoptycznych.  
 

W tym numerze Poradnika postanowiłam opisać wybrane sprzęty  
i pomoce służące do terapii ortoptycznej, które już są w naszym ga-
binecie lub niebawem do nas przyjadą, a pozostałe postaram się 
opisać w następnych  biuletynach. 

Pragnę także podziękować Pani Dyrektor  SP 73 Bożenie Ćwikliń-
skiej za zaakceptowanie pomysłu na stworzenie w naszej szkole  
gabinetu ortoptycznego, zaangażowanie w wyposażenie pomiesz-
czenia w najlepszej jakości sprzęt i pomoce oraz za duże zrozumie-
nie potrzeby wprowadzania do terapii dzieci tak ważnej dziedziny 
jaką jest ortoptyka.   
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NOWE POMOCE DO DIAGNOZY I ĆWICZEŃ ORTOPTYCZNYCH 

STR. 2 PORADNIK TERAPEUTYCZNY DLA RODZICÓW 

Tablice do badania  ostrości widzenia  
 

Dzięki temu narzędziu można określić ostrość 
wzroku oraz ocenić, jak pacjent widzi  

w bliży i dali.  

Synoptofor 

To specjalistyczne urządzenie okulistyczne, które umożliwia sprawdzenie pod jakim 

kątem ustawiają się oczy i czy pacjent ma obuoczne widzenie. Dzięki niemu można 

wykryć u dziecka zeza ukrytego, zmierzyć kąt zeza jawnego, sprawdzić czy pozostałe 

parametry obuocznego widzenia są w normie (jednoczesna percepcja, fuzja i stereo-

psja). Badanie jest całkowicie bezinwazyjne i bezbolesne. Synoptofor składa się  

z dwóch tub, do których wkładane są odpowiednie obrazki, które będą osobno  

widziane przez każde oko.   

Synoptofor służy także do ćwiczenia widzenia obuocznego.   
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Cheiroskop 
 

Ćwiczenie na aparacie pobudza obuoczne wi-
dzenie, a w przypadku gdy istnieje niepełne obu-
oczne widzenie utrwala go i pozwala na uzyska-

nie lepszego zakresu widzenia głębi.  

Magic Pen 
 

Głównym zadaniem Lokalizatora akustyczno-świetlnego jest rozwijanie zdolności 
percepcyjnych, kształtowanie prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego, znajomości 
zasad ortograficznych oraz  cyfr i liter u młodszych dzieci.  
Dla dzieci z wadami wzroku urządzenie jest jednym z narzędzi treningu wzroku. Ma-
gic Pen oddziałuje jednocześnie na kilka zmysłów: wzrok, słuch, zmysł kinestetyczny 
oraz wspomaga prawidłowy rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej. Prawidłowe  
połączenie tych  sfer ma kluczowe znaczenie w rozwoju zdolności uczenia się, czytania  
i pisania. Aparat wspomaga także terapię  dzieci w przypadku niedowidzenia. 

Testy stereoskopowe 
 

Umożliwiają szybką i prostą ocenę głę-
bokości percepcji stereoskopowej.  



Stymulator widzenia Campbella 
 

Pozwala na stymulację widzenia centralnego (plamkowego) 

oraz prawidłową koordynację oko-ręka. Badania wykazują, 

że komórki kory mózgowej odpowiadające za widzenie  

obrazów najlepiej reagują na poruszające się linie  

o określonej szerokości. Aparat ten aktywizuje komórki kory  

mózgowej, a równocześnie cały układ wzrokowy. 

Linijka aperturowa 
 

Doskonały aparat dla pacjentów z małymi rezerwami 

fuzyjnymi, słabą stereopsją, różnicami fiksacji lub tłu-

mieniem, problemami z akomodacją oraz  trudnościa-

mi w dłuższym czytaniu i   uczeniu się. 

Tablice Harta i flippery 
 

Ćwiczenia z zastosowaniem tablic Harta mają na celu przede wszystkim rozwój zdolno-
ści do adekwatnego i szybkiego wyszukiwania odpowiednich znaków, ćwiczenie do-
kładności i sprawności akomodacji oraz ruchów sakadowych.  

Flippery są wykorzystywane w przypadku trudności z dostosowaniem akomodacji., 
służą do ćwiczeń rozluźniających i napinających akomodację. 


