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Holizm optyczny JAI KUDO
W naszych oprawach czymy 3 niezwyk e wiaty:

wysokiej i porywaj cej mody, inspiruj cej oraz pe nej emocji sztuki,
a tak e skomplikowanej  zyki optycznej. 

Ka dego dnia, w domu, sklepie czy pra-
cy identy kujemy ludzi na podstawie 
ich twarzy. Nasz mózg, niczym niestru-
dzony komputer, analizuje setki tysi cy
algorytmów: skojarze , kolorów, zale -
no ci geometrycznych, po to, aby zi-
denty kowa  inn  osob  na podstawie 
jej rysów.

Dlatego nietrudno uwierzy  w to, e
okulary, które pokrywaj rednio 25% 
powierzchni twarzy, maj  tak ogromny 
wp yw na to, jak jeste my odbierani 
przez innych ludzi i na to, jaki kom-
fort czerpiemy z ycia. Niegdy  z o
konieczne, dzi  po dany przedmiot 
wyra aj cy osobowo  oraz koryguj cy
uk ad wzrokowy, b d cy jako jedyny
z 5 zmys ów, odpowiedzialny za odbiór 
a  80% bod ców docieraj cych ze ro-
dowiska zewn trznego.

W zwi zku z tym postanowili my spoj-
rze  na u ytkownika okularów bardziej 
holistycznie. Po wieloletnim do wiad-
czeniu i sukcesach na rynku szkie  oku-
larowych, JAI KUDO postanowi o wpro-
wadzi  w asn  kolekcj  opraw. Od tego 
czasu bry a o przeci tnych wymiarach 
135x45x5 mm (front) i 140x5x5 mm 
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(zausznik) sta a si  dla nas obsesyjnym 
d eniem do perfekcji, gdzie czymy
trzy wiaty: mod , sztuk  i  zyk .

MODA

Projektujemy nasze oprawy tak, aby 
to inni pod ali za nami. Bawimy si
form  i kolorem. Do sesji zdj ciowych 
zapraszamy najlepszych stylistów, aby 
jeszcze bardziej zwróci  uwag  na mo-
dowy charakter. Jako pierwsi weszli my
na deski pokazów mody, gdzie okula-
ry JAI KUDO wspó tworzy y stylizacje 
znanych projektantów takich jak: Lidia 
Kalita, ukasz Jemio , Maciej Zie , MMC 
i Bizuu. Z Lidi  Kalit  zrealizowali my
wspólny projekt, którego owocem by y
oprawy sygnowane logiem JAI KUDO
x LIDIA KALITA.

SZTUKA

W asna produkcja pozwala bawi  si
form  i dowolnie manipulowa  kszta -
tem w czterech osiach. Jeszcze w tym 
roku mamy w planach wspó prac  z ar-
tystami. Zaprojektuj  oni gra ki, które 
pó niej umie cimy na oprawach. Liczy-
my równie  na kooperacje ze znanymi 
w wiecie okularów designerami.

FIZYKA

Z pewno ci  wyró niamy si  tym,
e poza produkcj  opraw, jeste my rów-

nie  specjalistami w zakresie soczewek 
okularowych. Znajomo  i bogate do-
wiadczenie w zakresie  zyki optycznej, 

pomaga naszym projektantom w dobo-
rze krzywizn opraw, tak aby soczewki po 
oprawieniu tworzy y integraln  ca o
i by y idealnym produktem optycznym.

POKA  SI

Proces tworzenia pierwszej kolekcji 
zacz li my od stworzenia has a, któ-
re w szybki sposób de niuje to, czym 
maj  by  nasze oprawki dla odbiorcy. 
XXI wiek to nieustanny po piech, d -
enie do perfekcji, przybieranie masek

z konieczno ci bycia kim  innym ni  si
jest w rzeczywisto ci. W tych okoliczno-
ciach jednog o nie zdecydowali my

si  na has o „Poka  si ”.  Te niewielkie 
dzie a sztuki, umiejscowione na nosach 
u ytkowników, maj  by  swego rodzaju 
manifestem, który w codziennej prozie 
ycia b dzie mówi , a nawet krzycze ,

kim s  ich u ytkownicy.

Jacek Sas
Dyrektor Sprzedaży JAI KUDONajczęściej nie zastanawiamy się co to jest widzenie obuoczne. Przecież patrzymy dwoj-

giem oczu i widzimy, czyli widzimy obuocznie. Logiczny i prosty wniosek. Jednak co jakiś 
czas słyszymy, że ktoś nie ma widzenia obuocznego albo chodzi z dzieckiem na ćwiczenia, 
by widzenie obuoczne odzyskać. 

Co to jest widzenie obuoczne?
Widzeniem obuocznym nazywamy sytuację, gdy każde z oczu widzi konkretny przedmiot jednocześnie, osie 
widzenia przecinają się w tym punkcie, a następnie widziany obraz jest połączony w jeden, spójny, z poczuciem
głębi i trójwymiarowości obraz. 
Wydaje się, że jest to prosty proces, nie możemy jednak zwieść się pozorom…

Zaburzenia widzenia obuocznego:
Na każdym etapie widzenia mogą pojawić się przeszkody zaburzające widzenie obuoczne. Mogą to być:

-  czynniki anatomiczne (np. niesymetryczne położenie gałek ocznych), 
- choroby (np. zaćma wrodzona), 
- problemy z ustawieniem oczu (zezy różnego rodzaju),
- problemy z akomodacją, 
- wady wzroku, 
- różnowzroczność,
- niedowidzenie, 
- choroby ośrodkowego układu nerwowego, 
- czynniki genetyczne.

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeutka wzroku i kontaktolożka.

TRENDY  2(4)
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3 KOLEKCJE

Oprawy JAI KUDO s  form  przekazu, 
tego co chcemy powiedzie  o sobie, 
przy zachowaniu milczenia. Bycie 
sob  dla ka dego oznacza co  innego. 
Jedni wol  elegancki styl, jak suknie
i garnitury, inni - swobodny z T-shirtami
i jeansami na czele, a cz  woli wiat
pe en kolorów. St d te  decyzja, eby 
wprowadzi  3 kolekcje:

JAI KUDO Handmade - we wzornictwie 
tej wiod cej kolekcji, mo na znale
wiele ciekawych i odwa nych kszta tów 
przeplataj cych si  z ró nokolorowymi 
strukturami materia u. Unikatowo
to s owo klucz. Ka dy model wypro-
dukowany jest tylko w 50 sztukach,
o czym informuje wewn trzna strona 
prawego zausznika (1 of 50). Do pro-
dukcji wybieramy najwy szej jako ci
materia y pochodz ce m.in. z W och
i Francji. Cz sto te  zlecamy wyprodu-
kowanie w asnych wzorów materia u
z którego tworzone s  oprawki - acetat. 
To wszystko wp ywa na niesamowite 
wra enia percepcji zaraz po pierwszym 
kontakcie z oprawami.

JAI KUDO - to nieustannie przenikaj ca
si  gra struktur metalu i acetatu. Kolory 
i kszta ty s  ju  nieco bardziej stono-
wane, ale równie podkre laj ce w asn
to samo . JAI KUDO to forma perfek-
cyjna sama w sobie. To ch  znalezie-
nia idealnych proporcji i harmonii w co-
dziennym yciu ze szczypt  awangardy.

JK - kolorowe, ywe, spontaniczne, 
energiczne. Chwytaj ce za serce od 
pierwszego wejrzenia.

Poza logiem chcieli my, aby wszystkie nasze oprawy posiada y silny w przekazie akcent, spójny i cha-
rakterystyczny dla naszej marki. Tak powsta  pomys  na umieszczenie w ka dej oprawce czerwonego 
elementu. Czerwony kolor ma podkre li  temperament i niezale no  u ytkownika. W kolekcji JAI KUDO 
HANDMADE jest to czerwona kostka ulokowana od wewn trznej cz ci jako cznik frontu z zausznikiem, 
natomiast w kolekcji JAI KUDO i JK jest to ko cówka zausznika.

CZERWONY ZNAK ROZPOZNAWCZY



Casual

Business
Model: TY4656C1

Model: TS9355C2

Każda kobieta ma w swojej szafie ubrania, które wykorzy-

stuje podczas różnych okazji: do pracy, w czasie weeken-

du, na eleganckie  wyjście czy na spotkanie ze znajomymi. 

Przy każdej stylizacji niezwykle ważnym elementem są 

odpowiednie dodatki, które podkręcają dany look.



Evening
Model: TY4691C3

Cocktail
Model: TS9371C2

Kokieteryjne kocie oczy, klasyczne prostokąty, kolorowe 

szylkrety oraz okrągłe okulary z podwójną belką 

w sportowym stylu, powinny znaleźć się w garderobie 

każdej kobiety. Znajdź odpowiedni dla siebie model 

oklularów TONNY!  



Okulary korekcyjne z nakładkami
 jedna para wiele zastosowań!

W szerokiej ofercie opraw okularowych firmy Rako Optyk Serwis na szczególną uwagę zasługują oprawy 

okularowe  z nakładkami w wersji damskiej, męskiej i dziecięcej. Jest to bardzo dobry wybór dla osób, które 

posiadają wadę wzroku i chcą bez ograniczeń korzystać z jednej pary okularów. Zastosowanie nakładek 

magnetycznych daje szerokie spektrum wykorzystania tej samej pary okularów bez konieczności ich zmiany.

Połączenie klasyki i wygody, elegancji i nowoczesności znajdzie uznanie wśród najbardziej wymagających 

użytkowników okularów.

W bogatej kolekcji znajdziemy ultralekkie i bardzo wytrzyma-
łe oprawy z ultemu czy TR 90, jak również modele z  metalu 
- pełne i żyłkowe, które zapewnią komfort użytkownikowi 
przez długi czas. 

W naszej ofercie znajdą Państwo oprawy korekcyjne z nakład-
kami:

• polaryzacyjną,
• Blue Blocker,
• lustrzaną,
• Blue Cut.

Nakładka polaryzacyjna jest doskonałą alternaty-
wą dla okularów przeciwsłonecznych. Powłoka polaryzacyjna 
porządkuje promienie padające na soczewkę, dzięki temu 
obraz staje się bardziej wyraźny, kontrastowy a jego barwy 
nasycone. Powłoka ta jest idealnym rozwiązaniem dla kierow-
ców, sportowców czy wędkarzy, gdyż redukuje oślepiające 
odblaski powstające na tafli wody, lodu czy na masce samo-
chodu oraz chroni oczy przed promieniowaniem UVA i UVB.

Nakładka Blue Blocker jest szczególnie przydatna 
podczas jazdy samochodem w warunkach o niższej widocz-
ności, np. o świcie czy po zmroku, we mgle lub podczas desz-
czu. Nakładka zwiększa kontrast i rozjaśnia obraz wspomaga-
jąc przy tym widzenie i ułatwiając ocenę odległości.

           Nakładka polaryzacyjna z powłoką lustrzaną do-
daje modnego charakteru okularom korekcyjnym, które 
pełnią funkcję okularów przeciwsłonecznych z efektem 
anonimowości – użytkownik ma pewność, że jego oczy są 
niewidoczne. Powłoki lustrzane dostępne są w wielu warian-
tach kolorystycznych, a najlepszym wyborem jest nakładka 
lustrzana REVO, która doskonale sprawdzi się przy różnej 
intensywności światła i różnych aktywnościach a dodatkowo 
podkreśli indywidualny styl i będzie idealnym uzupełnieniem 
nowoczesnych trendów.

          Nakładka Blue Cut zapewnia ochronę przed szkodli-
wym promieniowaniem niebieskim. Będzie doskonałym uzu-
pełnieniem zabezpieczenia wzroku dla osób spędzających 
większą część czasu przy komputerze, czy też w sztucznym 
oświetleniu. 

Wszystkie w/w nakładki posiadają filtry UVA/UVB 
chroniące przed szkodliwym promieniowaniem ultrafiole-
towym, filtr zaciemnienia kategoria 3 (cat.3 - ochrona w sło-
neczne dni NORMA ISO 12312-1).

Właściwe dopasowanie odpowiedniego rodzaju soczewek do 
oprawy zagwarantuje  komfortowe użytkowanie okularów       
z nakładkami w różnych warunkach pogodowych. 

www.rakoserwis.pl
TRENDY  2(4)1210 TRENDY  2(4) 11
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- wady wzroku, 
- różnowzroczność, 
- niedowidzenie, 
- choroby ośrodkowego układu nerwowego, 
- czynniki genetyczne.

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeutka wzroku i kontaktolożka.
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         Co nas powinno zaniepokoić?
Niezależnie czy mówimy o osobach dorosłych czy o dzieciach, zawsze niepokojące będzie uciekanie oka. 
Zezowanie może być czasowe albo trwałe, w każdą stronę: do skroni, do nosa, w górę, w dół czy po skosie. 
Kolejnym objawem będzie nastawianie głowy lub ciała w jedną stronę podczas patrzenia, np. czytania, rysowa-
nia, oglądania bajek. Następnie zasłanianie lub przymykanie jednego z oczu, światłowstręt, bóle głowy, mruże-
nie oczu, tarcie oczu i podwójne widzenie. 

Czasem jedyne objawy są bardzo niespecy�czne i nie kojarzą się z widzeniem, dlatego pacjenci nie szukają 
pomocy. Do takich objawów zaliczymy problemy z oceną odległości, wolne, wymuszone czytanie, niechęć do 
pracy z bliska, ogromne zmęczenie po pracy z tekstem lub komputerem, słaba pamięć wzrokowa, słaba koordy-
nacja ciała, problemy z uprawianiem sportu, nawracające zapalenia, migreny, nadmierne mruganie, słaba umie-
jętność pisania.

                                                Gdzie szukać pomocy?
W zależności od rodzaju problemu musimy udać się do okulisty lub optometrysty. Najpierw musimy usunąć 

przyczynę zaburzenia widzenia obuocznego, np. zoperować zaćmę wrodzoną, skorygować wadę wzroku             

lub różnowzroczność. Później następuje rehabilitacja układu wzrokowego. Współpraca między specjalistami                                     

i regularne kontrole są podstawową sprawą. Czas, który upływa podczas leczenia ma ogromną rolę, ponieważ im 

młodszy pacjent, tym lepiej reaguje na ćwiczenia i łatwiej przywrócić mu widzenie obuoczne. Bardzo ważne są 

również ćwiczenia, które możemy wykonywać w domu. Pozwalają one na regularność, pacjent ma wpływ na ich 

częstotliwość i trudność. Terapeuta, który prowadzi terapię w gabinecie, poprowadzi nas w ćwiczeniach domo-

wych. 

Czy zawsze widzenie obuoczne wraca?
Na początku napisałam, że widzenie obuoczne to:

„sytuacja, gdy każde z oczu widzi konkretny przedmiot jednocześnie, osie widzenia przecinają się w tym 

punkcie, a następnie widziany obraz jest połączony w jeden, spójny, z poczuciem głębi i trójwymiarowości 

obraz.”

Widzenie obuoczne jest złożone. Jednak podczas terapii nie zawsze uda się przywrócić wszystkie trzy stopnie,                      

czyli jednoczesną percepcję, fuzję i stereopsję. Jednak zawsze należy podjąć wyzwanie i z cierpliwością i zachętą 

towarzyszyć pacjentom lub swoim dzieciom w ćwiczeniach. 
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Pewnego dnia mama przyniosła do domu czerwono-zielone okulary.              

Zosia miała je zakładać na swoje okulary. Patrzyło się przez nie dość dziw-

nie. Wszystko mieniło się w mieszaninie tych dwóch kolorów. 

Jednak okulary to nie była ostatnia niespodzianka. Tajemnicze, czer- 

wono-różowe rysunki pojawiły się w rękach mamy. Te rysunki były 

przedziwne! Zosia raz widziała wszystko, raz znikały jej poszczególne 

elementy. Czasem rozwiązywała te zadania szybko, czasem oczy aż 

bolały ze zmęczenia. Do wymyślania pomysłów dołączył tata Zosi. 

Ćwiczeń przybywało. 

Zaklejanie już nie było takie złe, bo Zosia wiedziała, że później będzie

się bawić z tajemniczymi ćwiczeniami i okularami z kolorowymi �ltrami. 

Zosia miała dużo szczęścia. Urozmaicone ćwiczenia w domu, wiedza

mamy, wsparcie rodziców i systematyczność zaprocentowały.  

Teraz jest już ośmioletnią dziewczynką, widzi dobrze każdym okiem,

ma widzenie stereoskopowe, czyli 3D.

Mama Zosi postanowiła rozszerzyć pracę zawodową. Poza okularami                     

i soczewkami kontaktowymi zaczęła zajmować się terapią widzenia. 

To właśnie pacjenci mamy zachęcili ją, żeby opublikowała swoje ćwicze-

nia. Tak powstała pierwsza książka: „Ćwiczę oko!TM”. 

„Ćwiczę oko!”
 książeczki anagli�czne

st
w

or
zo

ne
 z 

myślą o domowej terapii niedow
idzenia 

książeczki anagli�czne
„Ćwiczę oko!”

 



Książeczki 
„Ćwiczę oko!TM”   

to ćwiczenia anagli�czne do terapii niedo-

widzenia oraz  dla dzieci słabowidzących. 

Odtłumiają niedowidzące oko i pobudzają je          

do patrzenia. Zmuszają dziecko do jednoczesnego 

patrzenia każdym okiem, dzięki czemu rozwijają 

widzenie obuoczne. Bardzo często używane są          

w  terapii widzenia dzieci z  upośledzeniami, 

opóźnieniami lub autyzmem. Dobrze 

sprawdzają się w gabinetowej i do-  

mowej terapii widzenia. 
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Jak działają? 
Książeczki „Ćwiczę oko!TM” zostały narysowane w czterech kolorach – czerwonym, różowym, białym i czar- 
nym. Dzięki dopasowaniu kolorów do �ltrów w okularach czerwono-zielonych część zadania widoczna jest 
prawym okiem, część lewym. Żeby poprawnie rozwiązać ćwiczenia należy jednocześnie używać obojga 
oczu. Podczas rozwiązywania ćwiczeń stymulujemy każde z oczu osobno. Przyzwyczajamy mózg dziecka                    
do łączenia widzianych przez oczy obrazów.

Książeczki „Ćwiczę oko!TM” rewelacyjnie przełamują lody i budują relację terapeuty z dzieckiem. Dzieci radośnie 
i spontanicznie podchodzą do patrzenia w czerwono-zielnych okularach, a rozwiązywanie zagadek dodaje 
jeszcze więcej radości.  

Nauka, terapia i zabawa! 
Książeczki „Ćwiczę oko!TM” nie tylko rozwijają widzenie, ale również uczą. Każda z nich zawiera 40 ćwiczeń 
anagli�cznych. Zadania w nich zawarte są dostosowane do wieku dziecka.  
Pierwsza część • jest skierowana do 3-4 latków,  druga część • do dzieci w wieku 5-6 lat, trzecia część • do 
dzieci w wieku 7-8 lat. Przy okazji dziecko uczy się różnicować, porównywać, łączyć, poznaje litery i liczy. 
Stopień trudności rośnie, zarówno terapeutyczny, jak i ogólnorozwojowy. 



O książkach „Ćwiczę oko!TM” dowiecie się więcej na stronie www.cwiczeoko.pl i na blogu: www.barbarapakula.pl 

Tam też możecie dowidzieć się więcej o widzeniu, ćwiczeniach, objawach i je zamówić. 

patrzymy na zadanie
przez zielony �ltr   

patrzymy na zadanie 
przez czerwony �ltr

 
patrzymy na zadanie 
w okularach i mamy 

zdrowe oczy

 
patrzymy na zadanie 

bez okularów 
czerwono–zielonych

RYSUNKI PONIŻEJ ILUSTRUJĄ KOLEJNO SYTUACJĘ GDY:

ZOBACZ JAK WYGLĄDAJĄ KSIĄŻECZKI
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Najczęściej nie zastanawiamy się co to jest widzenie obuoczne. Przecież patrzymy dwoj-
giem oczu i widzimy, czyli widzimy obuocznie. Logiczny i prosty wniosek. Jednak co jakiś 
czas słyszymy, że ktoś nie ma widzenia obuocznego albo chodzi z dzieckiem na ćwiczenia, 
by widzenie obuoczne odzyskać. 

Co to jest widzenie obuoczne?
Widzeniem obuocznym nazywamy sytuację, gdy każde z oczu widzi konkretny przedmiot jednocześnie, osie 
widzenia przecinają się w tym punkcie, a następnie widziany obraz jest połączony w jeden, spójny, z poczuciem
głębi i trójwymiarowości obraz. 
Wydaje się, że jest to prosty proces, nie możemy jednak zwieść się pozorom…

Zaburzenia widzenia obuocznego:
Na każdym etapie widzenia mogą pojawić się przeszkody zaburzające widzenie obuoczne. Mogą to być:

-  czynniki anatomiczne (np. niesymetryczne położenie gałek ocznych), 
- choroby (np. zaćma wrodzona), 
- problemy z ustawieniem oczu (zezy różnego rodzaju),
- problemy z akomodacją, 
- wady wzroku, 
- różnowzroczność,
- niedowidzenie, 
- choroby ośrodkowego układu nerwowego, 
- czynniki genetyczne.

Barbara Pakuła - optometrystka, 
terapeutka wzroku i kontaktolożka.
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Rodzina Kirk stała się pionierem w optyce, gdy Sidney i Percy 
otworzyli w Londynie w 1919 roku pierwszy zakład optyczny. 
Trzy pokolenia później, zainspirowani rodzinnym dorobkiem 
i ponad dwudziestoletnią pasją do okularów, Jason i Karen 
Kirk zdecydowali się założyć nową firmę według wła- 
snych zasad, wytycznych i marzeń. Tak powstał Kirk&Kirk. 

1. Kirk&Kirk mod. Miles, linia SPECTRUM
2. Kirk&Kirk Emily, linia SPECTRUM
3. Kirk&Kirk mod. Anna, linia SPECTRUM
4. Kirk&Kirk mod. Amanda, SUNGLASS  

2

3

3

4
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5. Kirk&Kirk mod. Lez K11
6. Kirk&Kirk mod. Lez K13
7. Kirk&Kirk mod. Frank K4

8. Kirk&Kirk mod. Frank K10
9. Kirk&Kirk mod. Amanda K1

Kirk&Kirk jest projektowany w Anglii i wytwarzany w manufakturze we Francji. Kirk&Kirk produkują swoje 
oprawki ze specjalnie opracowanego gatunku akrylu, który zapewnia wyjątkowe właściwości, takie jak kolor, 
tekstura i trwałość, i to właśnie te cechy stały się znakiem rozpoznawczym marki. „Chcemy zaskakiwać ludzi
i sprawić, by myśleli inaczej o okularach" – przyznaje Jason Kirk. Ich kolekcja przepełniona jest niesamowitymi 
kolorami, a zastosowany materiał umożliwia doskonałe dopasowanie ramki, przy jednoczesnym zachowaniu 
jej lekkości i trwałości. Na całą kolekcję składają się trzy linie: Spectrum, Kaleidoscope i Vivarium.

5

6

8

9

7

Oprócz projektowania nowych kolekcji, ten duet odważnie i innowacyjnie spogląda na branżę optyczną, 
komentuje trendy, techniki i prognozuje ich kierunek. Jason i Karen projektują zarówno własne kolekcje, jak 
też wykonują projekty dla innych firm optycznych i modowych, oferując kompleksowe wsparcie w zakresie 
produkcji, rozwoju marki i komunikacji. 
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W progu gabinetu stoją Mama i Patryk. „Potrzebujemy pomocy - mój syn nic nie widzi!” - słyszę. Patrzę na 
Patryka - porusza się dość wolno, jakby nieśmiało. Jego okulary dość grube, „na oko” około +5,00 dioptrii. 
„Poszedł do zerówki we wrześniu... pani przedszkolanka mówi, że on nic nie widzi, koloruje przez minutę, tak 
niezgrabnie, nie chce się bawić i cały czas stoi pod ścianą, proszę nam pomóc!”. W głowie mam już wiele 
hipotez, ale najpierw badanie i tu niespodzianka...! Patryk wszystko widzi...!

Jedno oko widzi super, drugie oko podob-
nie. Okulary są dobrze dobrane. Patryk 
żwawo odczytuje  litery, nie myli się, nie 
zatrzymuje. Dobrze odpowiada na pytania. 
Widzenie obuoczne ma bardzo dobrze 
rozwinięte, żadne oko nie zezuje... nic 
niepokojącego. „Tylko” nadwzroczność.

To widzi czy nie widzi...?

Poprosiłam Patryka o wykonanie kilku prostych zadań. Miał przejść po równi, nawlec 
trochę korali różnej wielkości, wyciąć papierowy kształt, dobrać parami postacie 
z bajki... i Patryk nie chciał zrobić nic. Równowagi nie mógł utrzymać, korale były 
bez sensu i nie chciał w ogóle ich nawlekać. Gdy dał się namówić, 
niezgrabnie nawlekł dwa i zostawił zadanie. Nożyczki i cięcie 
poszło jakoś, ale bardzo niedokładnie, a parowanie takich
 samych postaci szło długo i po kilku obrazkach Patryk
się zniechęcił...

Jak wyglądał dzień Patryka 
zanim poszedł do zerówki?

Mama przyznała, że Patryk takich rzeczy w domu 
w ogóle nie robi. Nie chodzi często na dwór, bo się boi. 
Mama zakazuje biegać i wychodzić na zewnątrz, bo przecież 
ma wadę wzroku i mógłby okulary zniszczyć. Bawić się manualnie 
Patryk też nie chce, ale mama przyznała też, że gry Memo i puzzli w domu 
nawet nie mają. Liter nauczyła go sama, bo przecież idąc do zerówki powinien 
je znać. „Ale wie Pani, Patryk jest za mały na samodzielną zabawę nożyczkami....”



Czego zabrakło u Patryka? 

Rozwoju koordynacji wzrokowo – ruchowej oraz pamięci wzrokowej. 
Jak rozwijać koordynację wzrokowo - ruchową?
Przede wszystkim naturalnie! Nie wyręczajmy naszych dzieci podczas ubierania 
się, mimo że na początku będziemy się niecierpliwić, bo wolno będzie szło.
 Już dwu, trzylatki śmiało mogą uczyć się zakładać np. majtki,
spodnie czy skarpetki. Pozwalajmy dzieciom rzucać piłki, 
woreczki czy klocki do przygotowanych pojemników.
Niech rzucają w nas maskotkami lub niech uciekają 
przed naszym „ostrzałem”. Podczas takiej zabawy 
u najmłodszych dzieci rozwija się zmysł równowagi, 
celność, a przede wszystkim koordynacja wykony- 
wanych czynności.

Idziemy na  świeże powietrze!

Wykorzystajmy każdy krawężnik, by po nim chodzić, ściankę i plac zabaw, by się 
wspinać, skakankę czy grę w klasy by skakać na jednej czy dwóch nogach. Wiem,
że obecnie mamy bardzo mało czasu, ale  wypoczynek na świeżym powietrzu niech 
będzie priorytetem  - dla rozwoju naszych dzieci i zdrowia naszych oczu.

Zabawa w domu 
a pamięć wzrokowa

Najprostszą zabawą rozwijającą 
pamięć wzrokową są wszelkiego 
rodzaju puzzle, którymi można bawić 
się z dzieckiem od pierwszego roku życia. Już kilkuelementowe 
układanki pobudzają wzrok dziecka, a nawet niezgrabne 
ich układanie wyrabia małe rączki i uczy precyzji oraz
motoryki. Czytanie i pokazywanie dziecku obrazków 
też ma rewelacyjny wpływ na wzrok. Najgorsze co mo- 
żemy zrobić, to posadzić dziecko przed telewizorem.

Jak rozwijać koordynację oko - ręka?

Kolejny raz - naturalnie:  jak najwcześniej pozwolić dziecku jeść 
samodzielnie. Uczyć i zachęcać mniejsze dzieci do wydzierania, a starsze
do wycinania obrazków. Szczerze polecam wszystkie gazetki reklamowe - u nas 
sprawdzała się gazetka z Tesco - córki do dzisiaj wycinają kółka z cenami, zabawki, 
warzywa czy co jest im potrzebne. Początkowo ja wycinałam obrazki, a one naklejały, 
potem samodzielnie robiły wszystko. Na końcu układały z tego historie, wyklejały        
i robiły własne promocje.

Życzę dobrej zabawy
 - Barbara Pakuła
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WIDZENIE 
ma największy wpływ na rozwój naszych 

dzieci. Zmysł wzroku odgrywa kluczową rolę w procesie uczenia się. 
Już w przedszkolu dziecko zaczyna kształtować nawyki związane 

z nabywaniem umiejętności pisania i czytania, dlatego każda niewykryta 
wada wzroku, zez lub niedowidzenie ma wpływ  na naukę dziecka, jego 

szybkość rozwoju, pewność siebie i relację z innymi dziećmi.

OBJAWY WADY WZROKU U PRZEDSZKOLAKÓW

. . . . .’Podczas 
zabaw ruchowych rozwi-

ja się dynamika motoryczna. Dziecko                   
z coraz większą sprawnością rzuca, kopie i łapie 

piłkę. Poprawia się trafność i dokładność w rzucaniu. Wzrasta 
poczucie orientacji przestrzennej. W sposób naturalny, podczas zabawy, 

dzieci rozwijają współpracę oko - ręka. Czynności, które sprawiały cztero-
latkowi problem, dla sześciolatka stają się automatyczne. 

Najczęściej wszystkie wymienione umiejętności dziecko nabywa             
w dogodnym dla siebie czasie i przychodzą mu naturalnie. 

Zajęcia proponowane przez rodziców czy przedszkolanki 
stymulują jego rozwój i zazwyczaj nic nie stoi na 

przeszkodzie, by dziecko uczyło się kolej- 
nych rzeczy i czynności.



Niestety 
zdarza się, że coś w rozwoju dziec-

ka zaczyna niepokoić. Pojawia się jakiś de�cyt, 
bądź dziecko zaczyna unikać jakiegoś typu zabawy czy 

czynności.  Być może staje się  nadpobudliwe i agresywne  lub 
zbyt zamknięte w sobie i płaczliwe.

Bardzo łatwo jest zidenty�kować problem ze wzrokiem, gdy dziecko po 
prostu  mruży oczy, przymyka jedno z nich lub nienaturalnie zbliża się do 

przedmiotów. Gorzej, gdy objawy wady wzroku lub niedowidzenia są mniej specy-
�czne i nie wskazują bezpośrednio na problem z widzeniem.

Rodzice powinni obserwować dziecko, zwłaszcza w sytuacji, w której dziecko dłuższy czas 
nie potra� zapamiętać i nazwać widzianych kształtów, �gur lub barw,  a  szczegóły na 

obrazkach pomija podczas opowiadania lub rozmowy. Niepokojące jest gdy dziecko „nasta-
wia” głowę lub ciało przy oglądaniu telewizji lub książki.

Mniej sugestywne objawy nieskorygowanej wady wzroku lub niedowidze-
nia to  szuranie nogami, gapowatość, bądź problem z wchodzeniem po 

schodach. Unikanie kolorowania, rysowania i trudności w posługiwa-
niu się łyżką/widelcem również wskazują na problemy wzrokowe.

W momencie kiedy dziecko męczy się podczas pracy i zabawy 
z bliska, narzeka na ból głowy, trze oczy, bądź zasłania jedno 

z nich  oraz zgłasza  zamazywanie lub podwójne widze-
nie to jest konkretny powód by skonsultować 

się ze specjalistą.
 

CO POWINIEN
WI(e)DZIEĆ

PRZEDSZKOLAK

W przedszkolu dziecko pozna-
je i nazywa �gury geometrycz-
ne i  kształty, powinno umieć 

posortować przedmioty we- 
dług kształtu, wielkości i bar- 
wy, rozpoznać i nazwać pod-
stawowe kolory. 
Przedszkolak powinien opisać 
widziany obrazek bardzo 
szczegółowo,  wskazując na 
różne kształty, odcienie barw, 
nazywając nawet drobne 
detale.  Widzenie obrazków 
przez dziecko powinno być 
dobre  pod różnymi kątami pa- 

trzenia. Najczęściej już w tym 
wieku dziecko interesuje się 
literami i cyframi, potra� je 
rozpoznać i takie same połą-
czyć. Spacerując z dzieckiem 
możemy rozmawiać z nim i py- 
tać je o przedmioty, które znaj-
dują się w oddali (budynki, 
samolot, rysunki na reklamach).
Zawsze powinno nas zanie- 
pokoić, gdy  dziecko widzi 
zdecydowanie mniej niż my.

 



Optodysleksja

Pisanie:
- Trudności z pisaniem „w linijkach”;- Trudności w przepisywaniu i w pisaniu ze słuchu;

- Opuszczanie liter lub ich drobnych elementów, 

końcówek i części wyrazów;- Dużo błędów ortogra�cznych - słaba pamięć wzrokowa;
- Brzydka gra�ka pisma;- Wolne tempo pisania;- Złe rozmieszczenie przestrzenne prac, liter.Czytanie:

- Wolne, „wymęczone” czytanie;- Zamienianie i opuszczanie liter, nieprawidłowe 

odczytywanie całych wyrazów - słaba pamięć wzrokowa;
-Zgadywanie wyrazów;

- Opuszczanie linii lub odczytywanie tej samej ponownie;

Niechęć do czytania, zwłaszcza głośnego;- Trudność w interpretacji tekstu - dziecko skupia się 

na odczytaniu, nie rozumie sensu tekstu.
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Optodysleksja              
.to termin, który jest znany coraz  

..szerszemu gronu rodziców. Podobnie jak dysleksja              
jest to zespół specy�cznych trudności w nauce pisania i czytania, 

wynikających z zaburzeń widzenia, takich, jak nieprawidłowa ako- 
modacja i  zaburzone widzenie obuoczne  (np. nieprawidłowa 

konwergencja - ruch zbieżny oczu) oraz nieprawi-
dłowo lub w ogóle niekorygowa-

ne wady wzroku.

Gdy dziecko jest młodsze, może bardzo niechętnie kolorować, wyjeżdżać za 
linie i nie trzymać się linii podczas rysowania „ślaczków”. Nie jest zaintereso-
wane literami, czytaniem. Sporych trudności przysparza mu gra „Pamięć” 
(„Memory”), nawlekanie korali czy każdego rodzaju przeplatanki.

Bądź pewien - wykonaj pełne badanie!
Dzieci, które mają problem z nauką czytania i pisania, jak również z koordynacją 
wzrokowo - ruchową zawsze muszą być przebadane pod kątem wady wzroku, zabu- 
rzeń widzenia obuocznego i zaburzeń akomodacji. Bardzo często zdarza się, że su-  
biektywnie dziecko nie zgłasza żadnych objawów wzrokowych, rodzice nie widzą 
„zeza” ani mrużenia oczu, a jednak występują bardzo konkretne nieprawidłowości              
w widzeniu dziecka, które ustępują po skorygowaniu okularami lub wyćwiczeniu. 

Dziecko nie wie jak powinno widzieć.
Dzieci, które mają wadę wzroku lub inne zaburzenia wzrokowe często w ogóle              
się nie skarżą. Dlaczego? Ponieważ nie wiedzą jak mają widzieć i nie widzą, że widzą 
nieostro. Często dopiero w zerówce, w porównaniu z innymi dziećmi, widać różnicę.  

Moje dziecko nie widzi dobrze! Co dalej?
Podczas badania wzroku optometrysta lub okulista sprawdzi czy i jakie okulary                  
są potrzebne dziecku. Określi czas ich użytkowania - czy dziecko powinno nosić   
okulary cały czas czy tylko okresowo. Zaburzenia akomodacji i widzenia obuoczne- 
go w większości przypadków uda się „wyćwiczyć” podczas terapii wzrokowej.

Terapia wzrokowa (ćwiczenia wzrokowe)  przepisywana jest przez optometrystów. 
Dzięki terapii możliwe jest usprawnienie i leczenie zaburzeń akomodacji oraz wi-   
dzenia obuocznego. Przez odpowiednio dobrane ćwiczenia możliwe jest przywró- 
cenie wielu nieprawidłowo rozwiniętych lub utraconych funkcji wzrokowych. 
Terapie wzrokowe mają największą skuteczność u dzieci i młodzieży, mniejszą u osób 
dorosłych, ponieważ z wiekiem spada neuroplastyczność mózgu człowieka i trudniej 
wyćwiczyć istniejące, nieprawidłowe funkcje.

Opracowanie: Interoptyka, tekst: Barbara Pakuła.
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Serge Kirchhofer mod.201

Serge Kirchhofer został opisany przez samego Udo jako połączenie umysłów Salvadora Dali i Christiana Diora, a kolekcje 

odzwierciedlają idealne zestawienie surrealizmu z pięknem klasyki. Perfekcjonizm projektanta był obecny w każdym szczególe: 

od produktu do opakowania i od fotogra�i do stylu życia, który stworzył wokół marki. Tak powstała efektowna i niekonwencjo-

nalna kolekcja opraw okularowych i okularów przeciwsłonecznych, wśród której można znaleźć różnorodność kształtów i form: 

od delikatnych i subtelnych, po ciekawe, oversizowe modele zdobione złotymi detalami.

Listopad 2017 r. to czas odrodzenia 
kultowego dziedzictwa marki Serge 
Kirchhofer, wraz z początkiem nowej 
kampanii okularów Into The Light. 
Idea marki ma swoje korzenie 
w latach siedemdziesiątych. 
Jej inspirację stanowi archiwum 
dokumentujące życie i twórczość 
zmarłego Udo Prokscha, prawdopo- 
dobnie najbardziej wpływowego 
projektanta okularów XX wieku.
Udo Proksch był dyrektorem 
kreatywnym i głównym projektantem 
marek Viennaline i Carrera - marek,
które dominowały w świecie optyki 
przez dekady. 

S
E
R
G
E

Serge Kirchhofer mod. 406

Serge Kirchhofer mod. 204

Serge Kirchhofer mod. 403

Kirchhofer 
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Dlaczego okulary parują?

Szacuje się, że ponad połowa doro-
słych Polaków ma wadę wzroku, 
która wymaga korekcji za pomocą 
okularów.1 Chociaż każdego dnia 
ułatwiają one prawidłowe widzenie, 
zwiększają komfort i jakość naszego 
życia, w okresie zimowym mogą 
stać się dużą przeszkodą w codzien-
nym funkcjonowaniu. Każdy z użyt- 
kowników okularów doskonale zna 
uczucie dyskomfortu, wynikające       
z zaparowanych soczewek korekcyj-
nych, które uniemożliwiają przejrzy-
ste widzenie. Dlaczego tak się dzieje? 
Odpowiedzi należy szukać w różni-
cach temperatur (np. podczas 

wejścia zimą do ogrzanego po- 
mieszczenia, samochodu lub auto- 
busu) – po „zderzeniu” ciepłego 
powietrza z zimnymi okularami, 
część wilgoci zawartej w powietrzu 
skrapla się, a następnie osadza na 
soczewkach korekcyjnych.
Ochłodzone cząsteczki wokół okula-
rów zwiększają w ten sposób swoją 
temperaturę i pozyskują ciepło z po- 
wietrza. Proces ten przebiega bar- 
dzo szybko, dlatego obserwujemy 
efekt zaparowanych okularów – 
jeżeli ogrzewanie powietrza nastę-
powałoby wolniej, osiadanie pary 
na „szkłach” byłoby niezauważalne.
Powyższe niedogodności (oprócz 
uwarunkowań pogodowych) uza- 

leżnione są często od prowadzone-
go przez nas stylu życia. Zaparowa-
ne okulary stanowią bowiem 
problem wśród sportowców (kolar-
stwo czy wspinaczka górska) oraz             
w grupie osób, które wykonują takie 
zawody, jak: kucharz, kierowca czy 
lekarz. Samoistne odparowanie so- 
czewek okularowych wymaga cierp- 
liwości, ponieważ zabiera nasz czas  
i chwilowo utrudnia wykonywanie 
wielu czynności. Czy istnieją spo- 
soby, aby temu przeciwdziałać?

 
1
Źródło: BCMM, Zachowania i preferencje 

użytkowników okularów, N=2006, maj 
2013. 

Kiedy za oknem pojawiają się niskie temperatury, dla użytkowników okularów rozpoczyna się okres 
zmagań się z zaparowanymi soczewkami korekcyjnymi, które ograniczają widoczność, a tym 
samym powodują duży dyskomfort. Czy możemy skutecznie zapobiegać temu zjawisku? Jaki 
wpływ na naszą wygodę w okresie zimowym ma precyzyjny dobór okularów? Które metody zapo-
biegania zamgleniu soczewek korekcyjnych są najskuteczniejsze? Na te pytania odpowiada        
Grzegorz Romanik, optyk i optometrysta oraz ekspert Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Twoje okulary parują 
po wejściu do pomieszczenia? 

Musisz to przeczytać!

zdrowie
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Jak poradzić sobie 
z problemem parujących
okularów? 

Posiadacze okularów poszukują 
różnych sposobów, żeby sku- 
tecznie poradzić sobie z zaparowa-
nymi soczewkami korekcyjnymi. 
Na forach internetowych pojawia 
się wiele propozycji rozwiązania 
tego problemu, które często nega-
tywnie wpływają na nasze samo-
poczucie, a okularom przynoszą 
więcej szkody niż pożytku lub 
w najlepszym wypadku wymagają 
od nas pewnego „wysiłku”, np. 
wcześniejszego zdjęcia okularów       
i ich stopniowego ogrzewania. 
Wówczas, po wejściu do ciepłego 
pomieszczenia między okularami 
a powietrzem wytwarza się mniej-
sza różnica temperatur, eliminując 
gwałtowne skraplanie się pary 
wodnej na soczewkach korekcyj-
nych. Wielokrotne zdejmowanie          
i zakładanie okularów to jednak 
ryzyko negatywnych następstw – 
nasz wzrok musi często dostoso-
wywać się do nowej sytuacji, a to 
może skutkować bólem oczu                 
i głowy oraz gorszym samopoczu-
ciem. Przy niektórych wadach 
wzroku zdjęcie okularów powodu- 

    

je, że użytkownik tych okularów 
prawie nic nie widzi, co skutkuje 
chwilowym pozbawieniem możli-
wości funkcjonowania i poruszania 
się tego użytkownika.

„Problem zaparowanych okularów 
często stanowi jeden z tematów 
moich rozmów z pacjentami, którzy 
wielokrotnie zastanawiają się, w jaki 
sposób.mogą sobie z nim radzić.      
Poszukując skutecznych spsobów, 
często korzystają oni z porad, które 
nie tylko zapewniają jedynie chwilo-
we efekty, ale mogą przyczynić się 
do mikrouszkodzeń naszych okula-
rów (np. przetarcie szkieł okularo-
wych za pomocą szamponu, płynu 
pod prysznic a nawet pasty do 
zębów). Wówczas, tłumaczę moim 
klientom, że problem zaparowanych 
szkieł okularowych nie zwalnia nas                       
z obowiązku dbania o nasze okula-
ry. Na rynku dostępne są przecież  
np. specjalne płyny antyparowe.
Substancje te pozwalają chronić 
nasze okulary, ponieważ nie zawie-
rają drobinek ściernych (takich jak    
w np. w paście do zębów) oraz za- 
pewniają dłuższe zabezpieczenie 
przed parującymi okularami.
Pamiętajmy, że środki chemiczne, 
które   nie są przeznaczone do czysz-
czenia okularów, mogą nieść ze 
sobą negatywne skutki dla naszego 
zdrowia, powodując np. podrażnie-

nie oczu lub skóry” – komen-
tuje Grzegorz Roma-

nik, optyk i opto- 
metrysta 

  . oraz 

ekspert Krajowej Rzemieślniczej 
Izby Optycznej.

Najlepsze efekty możemy jednak 
osiągnąć dokonując świadomego       
i fachowego wyboru okularów         
w salonie optycznym. 

Pomoc wykwali�kowanego spe- 
cjalisty pozwoli tak spro�lować 
nasze okulary, abyśmy odczuwali 
pełny komfort nawet w okresie 
zimowym.

Zapytaj o poradę eksperta.

Czym jednak jest właściwy wybór          
i czy sami nie jesteśmy najlepszymi 
opiniodawcami podczas wizyty            
u optyka? Odpowiedź jest złożona. 
Z jednej strony tylko my sami 
możemy określić komfort płynący            
z użytkowania określonych opra-
wek czy soczewek korekcyjnych,         
z drugiej wyłącznie pomoc wykwa-
li�kowanej osoby pozwoli w pełni 
cieszyć się z okularów, ponieważ 
źle dobrane mogą doprowadzić 
do wielu uciążliwych objawów – 
łzawienia i zaczerwienienia oczu, 
bólu głowy, a nawet zapalenia 
spojówek. Dlatego okulary po- 
winny być precyzyjnie spro�lo- 
wane z wykorzystaniem fachowej 
wiedzy. 
Wróćmy jednak do problemu zapa-
rowanych okularów: czy rzeczywi-
ście rekomendacja optyka może 
nam pomóc i zmniejszyć poczucie 
dyskomfortu? Zdecydowanie tak.
 
„Najbardziej błahym powodem 
parowania okularów może być ich 
położenie na naszym nosie. Jeśli 

okulary zbyt ściśle przylegają do 
naszej twarzy, może się 

zdarzyć, że będą one paro-
wać z powodu braku prze-

pływu powietrza.
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Opracowanie:  INTEROPTYKA na podst. mat. 
pras. KRIO,  38PR & Content Communication

W takim przypadku wykwali�ko-
wany optyk wyreguluje okulary          
i problem ustąpi. Rozwój badań 
medycznych i nowe rozwiązania 
optyczne sprawiają, że użytkow-
nik okularów otrzymuje coraz 
więcej możliwości skutecznej 
ochrony wzroku. Niemal każdy            
z nas słyszał o powłoce antyre�ek-
syjnej, która eliminuje uciążliwe 
dla naszego wzroku odblaski 
światła oraz przyczynia się do 
większej przejrzystości i kontrastu 
widzenia. Z myślą o niedogodno-
ściach płynących z zaparowanych 
okularów, coraz więcej salonów 
optycznych proponuje swoim 
pacjentom wyposażenie okularów 
w specjalną powłokę hydrofobo-
wą i oleofobową, która stanowi 
dodatek do warstwy antyre�eksyj-
nej. Jakie są zalety takiego roz- 
wiązania? Dzięki tym powłokom 
możemy w łatwiejszy sposób 
usunąć wszelkie zabrudzenia,               
a krople wody będą bezproblemo-
wo spływać z naszych okularów. 
Wykwali�kowany optyk, po prze-
prowadzeniu wywiadu z pacjen-
tem, rozpoznaniu jego potrzeb                   
i zapytaniu jakie kłopoty sprawia-
ły poprzednie okulary, zaproponu-
je najlepsze rozwiązanie. Inną 

powłokę antyre�eksyjną zapropo-
nuje dla zawodowego kierowcy, 
inną dla informatyka spędzające-
go 10 godzin przy komputerze,                    
a jeszcze inną np. dla kucharki, 
której okulary parują nawet gdy 
przebywa przez długi czas w tym 
samym pomieszczeniu, z powodu 
pary wodnej unoszącej się nad 
kuchnią, pomimo iż nie nastąpiła 
tu znaczna zmiana temperatury” 
– dodaje Grzegorz Romanik.

„Zaparowane soczewki okularowe, 
gdybyśmy obserwowali je w du- 
żym powiększeniu,  pokryte są 
milionami mikroskopijnych krope-
lek wody. Jednakże kropelki te są 
zbyt małe, żeby mogły spłynąć                  
z soczewki z powłoką hydrofobo-
wą. Nie wszyscy klienci zdają sobie 
sprawę, że dzięki postępowi tech-
nologicznemu istnieją powłoki 
antyre�eksyjne, które nie zaparują 
nawet, gdy będziemy je trzymać 
nad kubkiem pełnym wrzącej 
wody. Dzieje się tak dzięki powło-
ce hydro�lowej (przeciwieństwo 
hydrofobowości). Powłoka ta jest 
również bardzo gładka i śliska, 
jednak jej wyjątkowość polega na 
tym, że para wodna osiada na niej 
tworząc jednolity �lm wodny,                    

co nie powoduje zaparowania 
soczewki. W większości przypad-
ków powłokę tę należy aktywować 
raz na 2-3 dni, w miarę potrzeby. 
Niestety taka powłoka antyre�ek-
syjna nie ochroni nas np. przed 
szkodliwym promieniowaniem nie- 
bieskim, więc, jak zawsze, powinni-
śmy dokładnie rozważyć co jest dla 
nas priorytetem, w zależności od 
tego jak wygląda nasze codzienne 
życie” – podsumowuje Grzegorz 
Romanik. 

Ponadto, w okresie zimowym 
warto zastanowić się nad zaku-
pem soczewek kontaktowych. 
Nie ulegają one procesowi paro-
wania, dlatego niezależnie od 
zmiany temperatur, będziemy mo- 
gli cieszyć się doskonałym obra-
zem, bez dyskomfortu i uciążli-
wej „pro�laktyki”.

Więcej informacji na temat wad wzroku, 
dostępnych jest pod adresem:       
http://www.krio.org.pl/�lmy-edukacyjne 
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Czym jest astygmatyzm?

Bezpośrednią przyczyną astygmaty-
zmu (zwanego również niezborno-
ścią) jest nieprawidłowa budowa, 
kształt i grubość rogówki lub so- 
czewki, które powodują różną siłę 
załamywania się światła w pionowej 
i poziomej płaszczyźnie oka (światło 
przechodzące przez siatkówkę nie 
skupia się w jednym punkcie). 
Obraz, który dociera do naszych 
oczu ulega rozproszeniu, stając się 
powodem niewyraźnego widzenia.

Nieskorygowany astygmatyzm to nie 
tylko zmaganie się z rozmazanymi 
obrazami. Tej wadzie wzroku mogą 
towarzyszyć również bóle głowy, 
łzawienie lub mrużenie oczu, które 
stanowią podświadomą reakcję, 

mającą na celu poprawę ostrości  
widzianych obrazów. Po zaobserwo-
waniu tych objawów należy niezwło- 
cznie zgłosić się do specjalisty.
W języku fachowym mówimy, że 
astygmatyzm spowodowany jest 
brakiem symetrii obrotowej lub po 
prostu sferyczności rogówki albo 
soczewki. Oznacza to, że te części 
naszego układu optycznego oka nie 
są dokładnym wycinkiem kuli, powo- 
dując tym samym nieodpowiednie 
załamywanie światła. Podczas 
kontaktów z pacjentami, często 
opisuję astygmatyzm jako „piękno 
natury”, która nie stworzyła nas 
symetrycznymi, dlatego obserwujemy 
różnice między połówkami twarzy czy 
wysokościami osadzenia uszu i oczu. 
Gdyby natura stworzyła nas syme-
trycznymi to nasza gałka oczna 

byłaby dokładnym odzwierciedleniem 
kuli, a soczewka i rogówka skupiałyby 
idealnie światło. Tak nie jest, a niere- 
gularność oka nazywamy właśnie 
astygmatyzmem. Co to oznacza                   
w praktyce? Otóż, nasza rogówka czy 
soczewka niejednakowo załamują 
światło w różnych swoich przekro-
jach, a w konsekwencji, prawidłowy 
odbiór obrazów zostaje zaburzony. 
Warto również podkreślić, że asty- 
gmatyzm nie jest wadą jednorodną                                                    
– wyróżniamy kilka jego odmian np. 
astygmatyzm prosty, odwrotny, 
złożony i niezłożony. Może on doty- 
czyć tylko krótkowzroczności czy 
nadwzroczności lub tworzyć formę 
mieszaną. Jednak niezależnie od 
odmiany jaką przyjmuje, należy go 
prawidłowo rozpoznać i skorygować 
– komentuje Paweł Szczerbiński.

Informacje dostarczane dzięki zmysłowi wzroku są najważniejszym elementem ludzkiej percepcji                   
– szacuje się, że ponad 80% wiedzy o otaczającym nas świecie dociera do mózgu właśnie poprzez 
ten zmysł. Dlatego „zniekształcenie widzenia” powoduje dyskomfort, prowadząc wielokrotnie                         
do konieczności pojawienia się u specjalisty. Jedną z „przeszkód” może stanowić astygmatyzm,     
który należy do grupy najczęstszych wad wzroku, dlatego prewencja z nim związana powinna być 
stosowana już u dzieci. Na czym polega to schorzenie i dlaczego kluczowe jest jego rozpoznanie już                       
we wczesnym etapie życia, odpowiada Paweł Szczerbiński, optyk, optometrysta oraz ekspert                
Krajowej Rzemieślniczej Izby Optycznej.

Dlaczego mam astygmatyzm?

TRENDY  2(4)

zdrowie

32



Czy można temu zapobiec?

W ciągu naszego życia wzrok 
narażony jest na wiele bodźców                  
i często ulega zmianom, wskutek 
codziennego stylu życia, wykonywa-
nego zawodu czy wieku.                           
Największy wpływ na nasz wzrok 
mamy w okresie dzieciństwa, kiedy 
oczy dopiero się kształtują, a my               
za pomocą prostych ćwiczeń mo- 
żemy wzmocnić i poprawić jakość 
widzenia. 
    
Zatem, czy odpowiednio wczesne 
wykrycie astygmatyzmu, połączone 
z intensywną i wielopłaszczyznową 
pro�laktyką w okresie dzieciństwa, 
pozwoli wyeliminować tę wadę? 
Odpowiedź jest złożona. Zasadniczo 
astygmatyzm należy do nieuleczal-
nych wad wzroku, które pozostają        
z nami przez całe życie. Jednak, nie 
każdy rodzaj astygmatyzmu wyma- 
ga korzystania z okularów (u wielu 
osób poziom rozwoju wady jest 
niewielki, dlatego specjaliści nie 
decydują się na zapisywanie socze- 
wek korekcyjnych, rekomendując 
przy tym regularne badanie wzroku). 
W wielu przypadkach, dzięki 
odpowiedniej prewencji możemy 
wzmocnić układ optyczny oczu 
(zwłaszcza u najmłodszych), wów-
czas wzrok będzie mniej podatny          
na rozwój wady, niejednokrotnie 
całkowicie ją hamując.
Do najprostszych ćwiczeń należy 
delikatny masaż oczu lub kreślenie 
palcem w powietrzu „ósemek”              
i podążanie za nimi wzrokiem.

Pamiętajmy jednak, żeby ćwiczenia 
traktować jako swojego rodzaju 
lekarstwo – zbyt duża (uciążliwa) 
„dawka” może zniechęcić dziecko, 
które nie będzie wykonywało 
ćwiczeń z odpowiednim zaangażo-

waniem i starannością. Warto rów- 
nież skonsultować się ze specjalistą, 
który zarekomenduje najbardziej 
skuteczne ćwiczenia na poprawę 
wzroku i wzmocnienie oczu.

Niezbędne fachowe badania.

Wbrew pozorom, wykrycie astygma- 
tyzmu nie należy do najłatwiejszych 
zadań. W bardziej złożonych przy- 
padkach specjaliści mogą z pełną 
świadomością określić rodzaj i poziom 
rozwoju tej wady wzroku, dopiero 
po przeprowadzeniu szeregu pre- 
cyzyjnych badań.

Jak wygląda fachowy proces dia- 
gnostyki tej wady wzroku? Jakie 
elementy powinny wejść w jego 
skład? Podstawowym narzędziem 
jest m. in. keratoskop, który pozwala 
obserwować krzywiznę rogówki oka 
pacjenta pod kątem ewentualnych 
odstępstw od normy (np. nieprawi-
dłowe kształty odbić okręgów na 
rogówce). Wynik tego badania jest 
niezbędnym wstępem do kolejnych 
pomiarów, wykonanych m.in. z wy- 
korzystaniem oftalmometru Jawala, 
który umożliwia doprecyzowanie 
stopnia rozwoju i osi astygmatyzmu 
narządów wzroku. Ostateczna dia- 
gnoza możliwa jest dzięki wideokera-

togra�i komputerowej, która pozwala 
wykonać całościowy skan i mapę oka,
informując o kształcie powierzchni 
rogówki oraz przekazując cyfrowe 
wartości dotyczące krzywizn, które 
na niej występują. Po wykonaniu 
ww. czynności specjalista może 
określić poziom astygmatyzmu    
oraz przygotować odpowiedni 
schemat leczenia.

Okulary dla osób z astygmatyzmem 
różnią się od tych przeznaczonych  
dla krótkowidza czy osób z wadą 
nadwzroczności. Do ich wykonania 
wykorzystywane są tzw. szkła 
cylindryczne (toryczne). Takie so- 
czewki korekcyjne posiadają specjal-
ną funkcję – precyzyjnie i w ściśle 
określony sposób załamują światło – 
odpowiednio dla każdej płaszczyzny, 
zgodnie z nieregularnością danego 
oka. Takie okulary muszą być 
dobrane w odpowiedni sposób,               
ze szczególnym uwzględnieniem 
subiektywnych odczuć pacjenta.  
Czasami stopniuje się moc wprowa-
dzanych soczewek korekcyjnych, aby 
pacjent przyzwyczajał się do okula-
rów w możliwie najłagodniejszy 
sposób – dodaje Paweł Szczerbiński.

TRENDY  2(4) 33

Opracowanie:  INTEROPTYKA na podst. mat. 
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