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Így használd! 
 

Amennyiben van olyan családtag (szülő, nagyszülő, nagynéni, nagybácsi), akinek látásproblémái vannak, például 
fiatal korától szemüveges, kontaktlencsét visel, kancsal, szemműtéte volt, akkor kell különösen figyelni a 
csecsemő látását.  

A vizsgálatot többször kell ismételni, néhány nap kihagyással, türelmesen, a családtagok közreműködésével. A 
nagyobb testvérek, szülők, saját magukon megmutatva kedvet csinálhatnak a "játékhoz".  

 
Egészen pici (3 hónapos) kortól kezdhetjük a babát hozzászoktatni az eszközhöz, annak látványához és 
használatához. Ismerje meg, hogy milyen érzés és ne féljen attól, ha letakarjuk az egyik szemét. (Ha nagyon 
tiltakozik a gyerkőc az egyik szem takarása ellen, önmagában figyelmeztető jel lehet, hogy nem lát jól a másik 
szemével.)  
A magunk, majd az ő szeme elé tartjuk a kis házikót, kukucskálunk, játszunk vele. 
 
Amikor már nagyobbacska és a házikóval megbarátkozott, elkezdhetjük a vizsgálat "finomabb" részét. Szórjuk 
milliméternyi méretű finomságot, például tortadarát, vagy süti morzsát (azért ehető dologban gondolkodjunk, 
mert mindent megeszegetnek) egy egyszínű világos alapra (etetőszék tálca, lepedő) és csupán az egyik szemét 
használva csipegesse fel a morzsát. Ha mindkét szemével jól lát közelre és a kezecskéje is ügyes már, fel tudja 
szedegetni a darabokat.  
 
Ha már képeskönyvet szívesen nézeget, és bár nem beszél, de felszólításra rámutat tárgyakra - Hol a maci? Hol a 
cica? Hol a házikó? - kezdődhet az ismerkedés a LátLak©  ábráival. Az összesítő lapon rámutatva megtanulhatja 
a jelek nevét.  
Ha mindez már jól megy - 1,5-től 3 éves korban -  helyezd az állarcot közvetlenül a gyermek szeme elé és 5 méter 
távolságban helyezd el (valaki mutassa fel) a figurás kártyát. Ha a gyerkőc nem tud beszélni, ujjacskájával 
mutassa meg az összesítő lapon, hogy melyik rajzot látja. Először egyik majd a másik szemét letakarva végezd a 
vizsgálatot.  
 
Óvódás gyerkőcnek szintén 5 méter távolságból mutasd fel és forgasd több irányba az „E” betűs („villa) vagy a 
„C” betűs („autókerék”) kártyát. Ilyenkor a gyermek az ujjával azt az irányt (föl, le, jobbra vagy balra) jelzi, 
amerre a villa mutat vagy az autó kereke lyukas. 
 
Amennyiben bármelyik szakaszban azt észleled, hogy bizonytalan, nem megfelelő a reakció, fordulj 
szakemberhez. Ha egyszer-kétszer nem tudja a helyes választ , hogy mi van  a képen, semmi gond, mutass neki 
másikat, addig cserélgesd a kártyákat, amíg egyértelművé nem válik az eredmény. Fontos, hogy tisztában legyél 
avval, hogy a felnőttek látásvizsgálata más szempontok alapján történik. Sokan hisszük, hogy jól látunk de egy 
alapos látásvizsgálatnál gyakran kiderül, hogy tévedtünk. Ha te nem látod 5 méterről tisztán ezt a kicsi ábrát, az 
nem jelenti azt, hogy  jó szemű gyermekednek sem kell látni! 
 
Figyelem! 
Az így elvégzett tájékoztató látásvizsgálat nem helyettesíti a teljes vizsgálatot! 
Gyermekszemészhez kell fordulni, ha a szülő vagy a nevelő szokatlan dolgot tapasztal a gyermek szemével vagy 
látásával kapcsolatban! 

  
© A teljes termékcsalád védjegyoltalmi bejegyzés alatt áll a gyártási technológiát, a használati módot és a 
megjelenést illetően 
© There is U.S. and international patent pending. 
  


