Gyakorlati tanácsok számítógépet használóknak, irodai
munkát végzőknek.
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Bizonyára Ön is észrevette, hogy látása, testtartása nem a régi, miután
nap, mint nap, órákon át a számítógép előtt görnyed. Nincs könnyű
dolga azoknak, akiknek a mindennapi munkaeszköze a számítógép és
kénytelen órákat tölteni előtte.
Számos tanulmány állítja, hogy a számítógép az előtte ülők 85-90%-át
károsítja. A gyermekek és a 40 év felettiek különösen
veszélyeztetettek, komplex szem- és látásproblémát okoz.
Az alábbi tünetek tapasztalhatók számítógép használatakor: Fáradt
szemek… szemfeszülés… homályos látás… fejfájás… száraz, égő
szemek…
lassú
fókuszálási
képesség…
kontaktlencse
kényelmetlenség… érzékenység a villogó fényre… túlzott

könnyezés… koncentráció képesség csökkenése… szemfájdalom…
vörös, gyulladt szemek… stb.

A legnyilvánvalóbb megelőzési mód természetesen az lenne, ha abba
hagyhatnánk a számítógépezést, de természetesen ez nem mindig
célszerű.
Az itt leírtak, józan ésszel kitalálhatók lennének, mégis csak nagyon
kevesen fogadják meg ezeket a javaslatokat és teszik ezt nap, mint
nap.
Kevesebb számítógép használat, azt is csak megfelelő védelemmel,
és dioptriával ellátott szemüveggel. Iktassunk be munkánk során
10-15 perces pihenőket.
Napjaink egyik „szemgyilkos” napi használati tárgya a számítógép,
főképpen azok monitorjai.
Sajnos, a számítógépeink ma már nélkülözhetetlenné váltak
számunkra. Ott vannak munkahelyeinken, és otthonainkban is
egyaránt, és a gyermekeink is egyre több időt töltenek el
számítógépek, vagy a televíziók képernyői előtt.
De ettől még vigyázhatunk szemeink egészségére.

6+1 hasznos tanács számítógépet használóknak:
1, Számítógépünk használata során időnként iktassunk be
szüneteket. 10/10/10-es szabály, vagy 1-1.5 óránként tartsunk 10-15
perc szünetet. Ilyenkor nem árt egy kis testmozgás sem. Nem csak a
szemeinknek, hanem az egész testünknek pihenésre van szüksége.

2, Számítógépes munkánkhoz, állandóan használjunk megfelelő
korrekcióval (dioptriával) ellátott számítógépes munkához
kifejlesztett védőszemüveget! Bármilyen is a monitorunk, erre
mindig szükségünk lesz!
3, Megfelelő munkahelyi környezet (ergonómia) kialakítása:
A nem megfelelően elhelyezett monitor kényelmetlen testhelyzetet
okoz. A helyesen beállított monitor a szemtől kb. 50-70 cm-re távol és
a szem vízszintes nézővonala alatt 15-20 fokkal, legyen. Ez a beállítás
nyújtja a legnagyobb kényelmet az egész testünknek.
4, Küszöböljük ki a monitor villogását!
A villogás gyakori okozója a szemünk feszülésének és elfáradásának.
Módosítani kell a monitor fényviszonyait, hogy eltüntessük a
villogásokat és az éles visszatükröződéseket.
Be kell állítani a fényt, a kontrasztot, a színeket, és ha kell, be kell
szerezni egy vibrálás szűrőt is. Kerülni kell a fekete hátteret, és
törekedni kell a legnagyobb kontrasztra a betűk és a háttér között. A
körszerű LCD monitorok nem olyan nagymértékben vibrálnak, mint a
hagyományos CRT monitorok.

5, Olvasáskor használjon bőséges fényt.
A szemünknek kényelmesebb, ha a közel látást igénylő munkánk
során bőséges fény áll rendelkezésünkre. Ahogy öregszünk a látásunk
is folyamatosan gyengül, ez a dolgok természetes rendje. Ha gyenge

fénynél olvasunk, akkor felgyorsítjuk a folyamatot, mivel kevés
fénynél nagy erőkifejtést végez a szemünk. Mindig használjunk
megfelelő fényt olvasáskor!

6, Próbáljon meg legalább 3-4 másodpercenként pislogni.
Amikor közelre nézünk, (pl. olvasunk vagy a számítógépünk
monitorát nézzük) sokkal kevesebbet pislogunk, mivel ilyenkor fixál a
szemünk. Pislogáskor szemhéjunk kétféle funkciót is ellát:
- Védi a szemünket a külső környezeti hatásoktól,
- Vékony könnyfilmmel vonja be a szaruhártyánkat, melyet így
folyamatosan nedvesen tart.
Ebből következik, hogy amikor kevesebbet pislogunk a kelleténél,
akkor a szaruhártyánk nem jut elég nedvességhez. Ennek tünetei:
Száraz égő szemek, szemszárazság, szemégés, gyulladások,
diszkomfort érzés, stb. Amennyiben klimatizált helyiségben
dolgozunk, ezek a panaszok gyakrabban jelentkeznek. Pislogjon
legalább 3-4 másodpercenként, és ha ez nem lenne elég, használjon
korszerű összetételű nedvesítő és szemnyugtató hatású műkönnyeket
is.
+1 tanács

7, De ha még is szükség lenne egy jó szemüvegre vagy kényelmes
kontaktlencsére, akkor a következőt tanácsoljuk
A közeli munkáink során, mint amilyen a gyakori olvasás és
számítógép használata, (hogy ha az nem megy szabad szemmel)
elengedhetetlen feltétel a megfelelően beállított korrekciós lencsék
használata.

Külön kategóriát képeznek a 40 év alatti myópoknak és
hypermetrópoknak való lencsék, és megint másmilyen megoldásokra
lehet szükségük 40 év feletti presbiópoknak.

Tanácsunk 40 év alattiaknak:
1, Ha Ön rövidlátó (mínuszos), és alacsony dioptriát használ távolra,
akkor vegye le a szemüvegét, amikor közeli munkát végez! (Erről már
olvashatott korábban)
2, Ha mégsem tud szemüvege nélkül dolgozni, akkor váltson kisebb
dioptriás lencsére (lásd fent) vagy használjon korszerű Anti-stress
szemüveglencsét, melyekkel a szemei túlerőltetése nélkül tudja
végezni közeli elfoglaltságait. Ez annak köszönhető, hogy a lencsék
tervezésekor figyelembe vették azt, hogy tartós közeli munkákhoz a
fiatalabbak részére is kényelmesebb egy kb. +0.50 dioptriával
korrigált dioptria érték, ami úgy néz ki, hogy a szemüvegen belül fél
dioptria eltérés tapasztalható függőleges irányban, (ami persze
kívülről, külső szemlélő által nem látható .) Felül van a távoli, míg
alul a közeli dioptria, nézésünk természetes mozgásához igazítottan.
Ez jelenleg az egyik legkorszerűbb szemüveg-optikai megoldás
szemüveg viselőknek 40 éves kor alatt.

3, Ha pedig Ön elégedett kontaktlencse viselő, akkor az első pontban
említett technika körülményes lehet, ezért tanácsunk az Ön számára,
hogy viseljen a számítógép használat közben egy kb.:+0.50 dioptriával
rendelkező védőbevonatokkal ellátott szemüveget, valamint
műkönnyet. Előbbire azért van szükség, mert általában a
rövidlátóknak közeli munkák végzésekor kényelmesebb egy kb. 0.50
dioptriával csökkentett korrekció, amit ezzel a szemüveggel lehet a
legegyszerűbben elérni. A műkönnyre pedig azért van szüksége, mert
a gyakori közeli munkák során kevesebbet pislogunk (lásd fent),

emiatt pedig jobban szárad a szaruhártyánk, ami diszkomfort érzéshez
vezet, főleg a kontaktlencse viselők körében. Használja ezt a
szemüveget, amikor dolgozik a gépen, és vegye le, ha távolra néz. Ez
az egyik legegyszerűbb megoldás.
Tanácsunk 40 év felettieknek
1, Kezdő presbiópoknak, akiknek még csak olvasási panaszaik
vannak, komfortos és szemkímélő megoldást jelent az ú.n. olvasómunka szemüvegek viselése. Ezek a lencsék az Antistress lencsékhez
hasonlóan működnek, azzal a különbséggel, hogy ezek távolra nem
csak ülő munkákhoz olvasás és munka távolságra használhatóak,
speciális gyártási technológiájuknak köszönhetően. A lencsék úgy
vannak kialakítva, hogy 30cm-től egészen 1.5 méterig éles
zavarásmentes képet biztosítsanak viselőjüknek, azaz irodai munkák
végzéséhez ajánljuk!

2, Azoknak a presbiópoknak, akiknek nem csak közelre, hanem
távolra is szükségük van valamilyen korrekcióra, azok részére lett
kifejlesztve a Progresszív vagy más néven Multifokális lencsék. Ezek
a speciális lencsék minden távolságra (utcai-munka-olvasó) éles képet
adnak, és biztosítják az éleslátást.
3, Most megjelenő újdonság a távoli és a közeli dioptriákkal
kombinált kontaktlencse, amivel a fiatal presbióp számítógép használó
kontaktlencséseknek oldható meg a közeli munkák okozta
látásprobléma.
Reméljük, hogy sikerült hasznos tippekkel és tanácsokkal segíteni,
hogy a gyakori számítógépes, irodai munka, minél kevesebb
kellemetlenséget okozzon Önnek és szemeinek.
Amennyiben hasznosnak találja az itt leírtakat, kérjük, ossza meg ezt
barátaival, ismerőseivel is.

Újdonság nem csak szemüvegeseknek
Akiket bővebben érdekel a látásmegőrzés és látásfejlesztés, azok
figyelmébe ajánljuk a most megjelenő OPTICUM VISON TRAINER
látástréning programunkat.

Egészségesebb látás 60 nap alatt 8 egyszerű
gyakorlattal
--Egyszerű szemtorna gyakorlatokkal
-- Szemerősítő vitaminokkal
--Szempihentető technikákkal

Hogyan segítenek a látásfejlesztő technikák a
hétköznapokban?
1, Erősíthetik a szemeit,
vagyis nem fogja fáradtnak érezni magát a nap végén
2, Tökéletesíthetik a látását,
vagyis jobban láthat, mint korábban
3, Tökéletesíthető a közellátása
40 év felett is
4, Tökéletesítheti a távollátását,
vagyis megerőltetés nélkül hódolhat kedvenc
szenvedélyeinek, közlekedhet biztonságosabban.

szabadtéri

5, Fejlesztheti éjszakai látását,
vagyis jobban tud majd olvasni egy kis lámpa fényénél is, vagy
láthatja messziről is a közlekedési táblákat.

Bővebb felvilágosításért kérjük, keressen minket!
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