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Spot Vision Screener ułatwia  
przeprowadzenie badań pacjentów 
niezależnie od wieku, koloru oczu  
czy innych czynników potencjalnie 
utrudniających test, umożliwiając  
wskazanie takich dolegliwości jak: 
• Miopia (krótkowzroczność)

• Hiperopia (nadwzroczność)

• Astygmatyzm (zamglony obraz)

• Anisometropia (różnowzroczność)

• Strabizm (zez)

• Anizocoria (nierówność źrenic)

Uproszczone badania skriningowe za 
pomocą Spot Vision Screener
•  Ręczny, przenośny, pełnofunkcyjny  

aparat pomiarowy

•  Szybki pomiar obojga oczu – czas  
pomiaru pary oczu: 1 sekunda.  

•  Prosta obsługa – krótki czas szkolenia

•  Wygodna, nieinwazyjna odległość 
pomiaru – ok 1 m, wymaga minimalnej 
współpracy pacjenta

•  Bezprzewodowy wydruk

•  Komunikacja/konektywność poprzez  
sieć Wi-Fi

Obiektywne, dokładne wyniki 
•  Zautomatyzowany proces skriningu 

zapewnia dokładne, obiektywne wyniki  
w ciągu sekund.

•  Czytelne, zrozumiałe wyniki pomagają  
w podjęciu dalszych decyzji klinicznych 

•  97% współczynnik poprawnie  
przeprowadzonych badań

 

Spot™ Vision Screener to przenośny, podręczny aparat 
przeznaczony do szybkiej i dokładnej diagnozy wad 
wzroku pacjentów we wszystkich grupach wiekowych 
począwszy od 6 miesiąca życia.

Wady wzroku to jedna z najczęstszych dolegliwości występujących u dzieci w wieku przedszkolnym.1  
Brak lub zbyt późna diagnoza i leczenie wad wzroku u dzieci mogą prowadzić do częściowej lub całkowitej 
utraty wzroku, wpływać niekorzystnie na rozwój dziecka, jego samoocenę, postępy w nauce i postawy 
psychospołeczne.2 Dzieci do 2 roku życia  powinny przechodzić test wzroku podczas rutynowych  
badań pediatrycznych, dalej przynajmniej raz do roku, co 2 lata aż do ukończenia 19 r ż.3 

1 Centres for Disease Control and Prevention: Improving the Nations’ Vision Health: A Comprehensive Public Health Approach. http://www.cdc.
gov/visionhealth/pdf/improving_nations_vision_health.pdf

2 Zaba, Joel N., M.A., O.D., “Children’s Vision Care in the 21st Century and Its Impact on Education, Literacy, Social Issues and the Workplace: 
A Call to Action,” Sept. 2008.

3 The Foundation of the American Academy of Ophthalmology, web page. http://development.aao.org/eyecare/treatment/eye-exams.cfm

Skriningowe badanie wzroku u małych dzieci lub pacjentów 
niewspółpracujących może być czasochłonne i frustrujące dla  
personelu medycznego. Badanie za pomocą tablic wymaga  
czasu i może być subiektywne.



Przenośny Spot Vision Screener jest idealnym narzędziem dla badania pacjentów z ograniczoną mobilnością. 

Aparat nie wymaga reakcji pacjentów, dzięki czemu umożliwia skrining pacjentów z ograniczoną możliwością 

reakcji – mentalnie oraz fizycznie.

Spot Vision Screener w skriningu  
przedszkolnym/szkolnym
•   Spot Vision Screener skraca i upraszcza procedury skriningowe  

w przedszkolach i szkołach.
•   Spot przeprowadza jednoczesne badanie obu oczu w ciągu 

sekund, skracając czas badania pacjenta nawet o 5 w porównaniu 
z badaniem za pomocą tablic.

•   W badaniu skriningowym przeprowadzonym na grupie 537 
uczniów szkoły podstawowej SVS umożliwił skrócenie czasu o  
3 dni i 5 h w porównaniu z tradycyjnymi metodami. Spot wskazał 
definitywne rezultaty u 100% badanych.4

Spot Vision Screener w projektach charytatywnych
•  Nagradzany medalami Spot Vision Screener umożliwia szybkie  

i dokładne masowe badania typu “pass/refer” dużych grup  
pacjentów, skracając pomiar u jednego dziecka do kilku sekund. 

•  Lekki, przenośny, łatwy w transporcie pomiędzy ośrodkami 
badań – łatwy w obsłudze jak aparat fotograficzny.

•  Trwały akumulator  zapewnia nieprzerwaną pracę podczas 
masowych badań skriningowych.

 

Spot Vision screener w gabinecie  
Lekarza Rodzinnego 
•  SVS ułatwia wczesne wykrycie czynników  

ryzyka ambliopii.
•  Proste w obsłudze rozwiązanie technologiczne  

umożliwia przeprowadzenie badania przez 
dowolnego członka personelu ośrodka po 
krótkim przeszkoleniu.

•  Sygnały dźwiękowe i świetlne skupiają 
uwagę dziecka, ułatwiając współpracę  
w trakcie badania.

•  Wysoki współczynnik detekcji wad  
gwarantuje miarodajne wyniki, na których 
polegać mogą lekarze i rodzice.

•  Opcja komunikacji WiFi dla  
bezprzewodowego wydruku danych  
lub transferu do bazy komputerowej.

4 Mortensen, Jeff. “The Need to Modernize Vision-Screening Practices in Schools,” AAP Experience 2013, Orlando, FL.
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Informacje dla zamawiających 
VS100-2   Spot Vision Screener, z zasilaczem i przewodem sieciowym, paskiem na rękę  

i instrukcją obsługi.

VS100S-2   Spot Vision Screener, z zasilaczem i przewodem sieciowym, paskiem na rękę,  
instrukcją obsługi i walizka transportową.

106144  Walizka transportowa dla Spot Vision Screener

CPT® 99174    Instrument-based ocular screening  
(e.g., photoscreening, automated refraction, bilateral) Skrining wzroku za  
pomocą przyrządów (tj fotoskrining, zautmoatyzowana refrakcja, bilateralna)

Welch Allyn Spot™ Vision Screener

Aby uzyskać więcej informacji jak Spot Vision Screener 
może ułatwić prowadzenie szybkich i dokładnych badań 
skrinigowych, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem  
bądź z przedstawicielem Welch Allyn +48 61 625 80 77   
lub odwiedź stronę  welchallyn.com/spotvision lub medica91.com

Medica 91 sp.j. Orywał-Barłowska A., Barłowski M.
ul. Poplińskich 5A
61-573 Poznań, Poland
(Tel/Fax:) +48 61 625 80 77
info@medica91.com


