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Afprøvning af
synsfeltsudvidere
Dørspioner fås ret billigt. Abus
200 grader: 138 dkr i mat
nikkel eller messing.

Af Irene Reimers, RP patient

J

eg har i samarbejde med
svagsynsoptiker Anne
Mette Legaard, Synssamarbejde Midt, været med til
at afprøve, om en dørspion
ville kunne fungere som
hjælpemiddel, til mennesker
med kikkertsyn. Tankerne bag
projektet var at finde en billig og
funktionel løsning, der kunne hjælpe
mennesker med kikkertsyn til bedre
at kunne orientere sig i nye omgivelser.
Planen med dørspionen er,
at den bliver monteret med et
formstøbt rør, der skal fungere
som håndtag, hvori der bores
et hul til isætning af snor, så
dørspionen kan bæres om
halsen.
Resultat af afprøvning af diverse
synsfeltsudvidere
Dørspion.
Oplevelse: Giver en stor synsfeltsudvidelse, selv på nære objekter,
er nem at håndtere og vendes ikke
forkert.
Eksisterende produkter:
Monokel, Standardstyrken -7,00 D
med metalrand og snor til at have
om halsen.

Med Kamera og LCD skærm
fra ca 950,-dkr. Foto og tekst
Redaktionen.

Oplevelse:
Linsen skal holdes i korrekt afstand,
da der ellers opleves slør, endvidere
er det forstyrrende, at man kan se
uden om linsen, da linsen holdes i
en vis afstand fra øjet.

Et omvendt Galileisystem isat skive med snor
til at have om halsen, efter
næsten samme princip som
en dørspion.
Oplevelse:
Næsten lige så god som
dørspionen, dog er der mulighed for at vende skiven
forkert, så den virker som
en sløret kikkert. Endvidere
er synsfeltsudvidelsen mindre end i dørspionen.
Prismæssigt er de eksisterede produkter meget
dyrere end dørspionen.
Min vurdering er, at
dørspionen er den bedste
og billigste løsning. Jeg har
lige nu bare en løs dørspion
til at ligge i min lomme, og
jeg benytter den flittigt både
hjemme og ved færden ude.

oplevelse havde jeg, da jeg besøgte
min mor.
I kender sikkert fornemmelsen
af at sidde over for en person og
ikke kan se vedkommende. Jeg tog
min synsfeltsudvider op af tasken
og pludselig kunne jeg ikke bare se
min mor, men også omgivelserne.

Det perifere syn bliver også klart forbedret. Det er en enorm fordel, hvis
der kommer en for at hilse, eller folk
rækker noget ind fra siden.
Ikke dermed være sagt at den kan
hjælpe alle, men jeg kan godt anbefale at prøve den.


Mine oplevelser
med dørspionen/
synsfeltsudvideren
Jeg har et rimeligt restsyn
på mit ene øje. Venstre øje
ca. 3 graders synsfelt, højre
øje ca. 5-7 graders synsfelt.
Bruger altså helst højre øje,
men kan godt bruge venstre,
bare jeg lukker højre øje.
Ved et arrangement med
ca. 150 personer til stede
oplevede jeg ved brug af
synsfeltsudvideren, at jeg
kunne se/overskue næsten
alle personer i lokalet, hvilket jeg ikke kan mere uden
hjælpemiddel.
Ved en anden lejlighed
deltog jeg i et foredrag om
planeter/rummet.
Jeg var placeret på bagerste række til venstre og
kunne først se, hvem der var
i lokalet, da jeg benyttede
synsfeltsudvideren.
En lidt mere dagligdags
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