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ΕΛΛΉΝΙΚΑ

Tεστ στερεοσκοπικής όρασης
Επιτρέπει την αξιολόγηση της συνεργασίας των ματιών για την δημιουργία μιας μοναδικής 
εικόνας από δυο εικόνες που χορηγούνται ξεχωριστά στον εγκέφαλο από το κάθε μάτι. Μπορεί 
να χορηγηθεί σε παιδιά ενός έτους και επάνω και σε ενηλίκους.

Μέθοδος και τρόπος χρήσης:
Το τεστ είναι μια κάρτα η οποία απεικονίζει 4 εικόνες: μια μπάλα, ένα ψάρι, ένα αστέρι και ένα 
δέντρο. Επιλέχθηκαν κοινές εικόνες που μπορεί να αναγνωρίζονται και να κατονομάζονται από 
ενηλίκους ή παιδιά από τις πιο μικρές ηλικίες.
Στο υποκείμενο άτομο ζητείται να υποδείξει τι βλέπει παρατηρώντας τις οφθαλμικές κινήσεις.
Η μπάλα είναι το μοναδικό αντικείμενο που είναι ορατό ακόμα και με ένα μόνο μάτι (κάθε ένα 
από τα οποία είναι τοποθετημένα σε διαφορετικά επίπεδα βάθους) και γίνονται αντιληπτά 
μόνο από όποιον διαθέτει διόφθαλμη όραση και
μια κατάσταση όρασης μεγαλύτερη από 2-3/10. Στα υποκείμενα παιδιά που συνεργάζονται 
στο τεστ και στους ενηλίκους παρουσιάζεται η κάρτα σε μια απόσταση των 30 – 40 cm και 
τους ζητείται να υποδείξουν τις εικόνες: αν παρατηρηθεί μόνο η μπάλα το τεστ δείχνει ότι το 
υποκείμενο πάσχει.
Δεν πάσχει αν παρατηρεί και τις τέσσερις εικόνες.
Κατά συνέπεια:
Είναι θετικό:
Όταν όλα τα αντικείμενα εντοπίζονται και κατονομάζονται
Είναι αμφίβολο:
Όταν εντοπίζεται μόνο μια εικόνα
Είναι αρνητικό:
Όταν κανένα από τα τρισδιάστα αντικείμενα δεν αναγνωρίζονται.
Υποδείξεις για την αξιολόγηση του τεστ:
Υποψία στραβισμού, αμβλυωπίας, οπτικής μείωσης σε ένα ή και δυο μάτια ή ως τεστ 
παρακολούθησης της στερεοσκοπικής όρασης.
Σε παιδιά που δεν συνεργάζονται είναι δυνατό να παρουσιαστεί το τεστ και να εξεταστεί αν το 
παιδί προσπαθεί να αρπάξει ένα από τα αντικείμενα εκτός της μπάλας (ψάρι, αστέρι, δέντρο). 
Το τεστ είναι κανονικό αν παρατηρηθεί αυτή η συμπεριφορά. Αν δεν παρατηρηθεί, δεν μπορεί 
να θεωρηθεί ότι υφίσταται σίγουρα παθολογική κατάσταση και μπορεί να επαναληφθεί σε 
απόσταση χρόνου.
Σημαντικό: σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι αρνητικό ή αμφίβολο προτείνεται η 
εκτέλεση ενός πλήρους οφθαλμικού τεστ.
ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA
Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.


