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Jak zapewnić dobre widzenie naszym
dzieciom
Okulary dla dzieci muszą spełniać wymagające
normy
Okulary dla dzieci muszą być odporne i wytrzymałe w takich dziedzinach jak sport,
szkoła i zabawa Okulary dla dzieci powinni być odporne na złamania, elastyczne i tak
lekkie jak to tylko możliwe.
Dziś nie stanowi to już problemu. Dostępny jest szeroki zakres modnych oprawek, a dni, gdy
soczewki musiały być grube i ciężkie już dawno minęły. Poszukując oprawek dla dziecka należy
zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Niezawodna para okularów jest szczególnie ważna do zabawy, gier i
sportów.
Zasady stosowane w przypadku okularów dla dorosłych są również stosowane wobec dzieci:
Okulary muszą w pełni równoważyć problemy ze wzrokiem Zabawy i sporty wymagają, aby Państwa
dziecko miało dobre okulary. Młodzież ciągle drozwija swoje zdolności koordynacjne i ruchowes.
Dlatego tym bardziej ważne jest, aby dzieci z problemami ze wzrokiem nosiły okulary zapewniające
im dobre widzenie.
Czytając książkę lub tablicę w szkole, bawiąc się z innymi lub grając na komputerze, a nawet
oglądając telewizję, oczy dzieci muszą ciężko pracować. Proszę upewnić się, że pomoce optyczne
Państwa dziecka spełniają wszystkie poniższe wymagania i pamiętać, że oczy naszych dzieci są
bezcenne:
 Wyjątkowa odporność oprawek na złamanie
 Wysoka odporność soczewek na zarysowania
 Dobrej jakości powłoka antyrefleksyjna
 Czysta Powłoka zapewniająca ostre widzenie przez cały czas oraz łatwe czyszczenie
 Idealne dopasowanie okularów, tak żeby nie spadały na czubek nosa
 Optymalne funkcje
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Wskazówka: Szczególnie teraz, gdy znów zaczął się rok szkolny - i nie jest to tylko dobra rada dla
rodziców pierwszoklasistów - polecamy: Zbadanie oczu Państwa dziecka. Badanie wzroku może
zostać przeprowadzone przez optometrystę lub okulistę. Badanie wzroku nie zabiera dużo czasu a
przeprowadzenie go zagwarantuje, że Państwa dziecko rozpocznie nowy rok szkolny bez ograniczeń
powodowanych nieprawidłowym widzeniem tego ,co napisane na tablicy albo w książkach.
Badania dowodzą, że: Im szybciej dziecko zacznie postrzegać świat poprzez dobrej jakości
soczewki, tym lepiej jego wzrok będzie rozwijał się z wiekiem.
Kolejny ważny czynnik: Spędzanie czasu poza domem jest korzystne dla oczu dziecka. Wedle badań
australijskich naukowców dwie ,trzy godziny dziennie spędzone w naturalnym oświetleniu
zmniejszają ryzyko dalszego pogarszania się wzroku u dziecka.
Oprawki wykonane z lekkich i elastycznych materiałów są szczególnie odpowiednie dla dzieci.
Soczewki powinny być wykonane również z lekkiego materiału, który w razie wypadku znacznie
zmniejsza ryzyko obrażeń. Państwa optyk musi zapewnić, że okulary Państwa dziecka są idealnie
dopasowane. Okulary nie powinny leżeć ani zbyt ciasno ani zbyt luźno na głowie i nigdy nie
powinny uciskać za uszami.
Wskazówka: Proszę spotkać się z optykiem, który zagwarantuje Państwu wsparcie i serwis również
po zakupie okularów.
Okresowe usługi uzupełniające, które powinny być uwzględnione w zakresie pakietu serwisowego
Państwa dziecka to:
 Okresowe ekspertyzy okularów
 Dopasowanie okularów
 Czyszczenie okularów ultradźwiękami

Mój proﬁl widzenia
Określ swoje nawyki związane z widzeniem i
dowiedz się, która soczewka będzie dla Ciebie
najlepsza.
Sprawdź swój profil widzenia już dziś!
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