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ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ 
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Скрининговото изследване се извършва с апарат PlusoptiX S12C. Той 
представлява камера, подобна на играчка, която от разстояние 1 м, за секунди 
сканира очите на детето и извежда резултати за евентуални офталмологични 
проблеми. Методът е неинвазивен, не травмира емоционално децата и напомня 
игра. 

Тестът се извършва от специалисти, обучени за работа с апарата и не заменя 
класическия преглед! Тестът има за цел да открие бързо и безболезнено 
скрити очни заболявания, за да бъдат предприети мерки за навременно и 
адекватно лечение. Всички родители ще получат разпечатка с резултатите от 
проведения  преглед. 

Препоръчваме децата, при които апаратът открива отклонения от нормата, 
задължително да бъдат прегледани от лекар-офталмолог! 

С уважение,
Сава Димитров 

Президент на 

ЛАЙЪНС КЛУБ София Свети Иван Рилски 
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Група: 

ПРОТОКОЛ ЗА ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 

Съгласен съм да бъде извършен безплатен очен скрининг на детето ми с апарат 
PlusoptiX S12C. Наясно съм, че резултатите от изследването не представляват 
диагноза, а единствено могат да насочат към консултация с лекар-офталмолог. 

№ Три имена на дете 
Дата на 
раждане 

Име и фамилия на родител Подпис 
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СПЕЦИАЛИЗИРАН АПАРАТ PLUSOPTIX S12C 

Апаратът PlusoptiX S12C е създаден за ранно откриване на рефракционни 
аномалии при деца, като далекогледство, късогледство и/или астигматизъм, 
които могат да бъдат причина за развитие на амблиопия. Предимствата на 
диагностиката с този апарат са, че е безконтактна, не се налага разширяване 
на зениците и може да се използва извън лекарски кабинет, в удобна и приятна 
среда за деца за скрининг в най-ранна възраст. Апаратът е преносим, като 
получените данни могат да се отпечатат на хартиен носител, който да бъде 
съхраняван в здравното досие на всяко дете. Ползата от този тип изследване е 
голяма, тъй като това е един от най-достъпните начин за ранна профилактика на 
рефрактивни грешки и съответно намалено зрение. И така оформените групи в 
риск да получат своевременно и подходящо лечение. 

ДОБРОВОЛЦИ, ОБУЧЕНИ ДА РАБОТЯТ С АПАРАТА 

№ Име и фамилия 


	Име на детска градина: 
	Име на група: 


