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Cenová ponuka – celodenné preventívne meranie zraku detí 
 

- včasné odhalenie zrakových porúch bezkontaktným autorefraktometrom  
- rodičia dieťaťa dostanú bezprostredne po meraní výsledok s prípadným 

odporúčaním na ďalší postup 
- súčasťou kalkulácie je personálne a materiálne zabezpečenie, doprava   
 
Trvanie akcie Interiér Exteriér - 

zatemnenie 
zabezpečuje ÚNSS 

Počet vyšetrení 

1 celý deň (8 h)  930 € 990 € 250 

½ deň (4 h) 550 € 590 € 125 

 
Technické podmienky (zabezpečenie objednávateľom):  
- elektrická prípojka 
- zatemnená miestnosť (v prípade merania v interiéri)  
- malý stolík a 3 stoličky 
 

Charakteristika merania zrakových parametrov 
 
Autorefraktometer Plusoptix dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce 
alebo začínajúce vývinové poruchy zraku: astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť. 
Ide o poruchy, u ktorých iba včasné odhalenie umožní efektívnu liečbu a elimináciu. Čím 
neskôr sú vývinové poruchy zraku odhalené, tým sa znižuje šanca na ich úplné odstránenie 
a ich následky môžu pretrvávať počas celého života človeka. Takéto poruchy sú často aj pre 
rodičov neviditeľné, lebo dieťa je schopné vytvárať si a využívať vlastné kompenzačné 
techniky, ktoré mu umožňujú normálne fungovať v známom prostredí. 
 
Meranie zrakových parametrov s vysokou mierou presnosti určí existujúce alebo 
vyvíjajúce sa poruchy zraku. Autorefraktometer Plusoptix je celosvetovo uznávaným 
prístrojom na vyšetrenie zraku u detí predškolského veku. 
 

- neinvazívne bezdotykové meranie (dieťa sedí, meria sa zo vzdialenosti 
jedného metra) 

- meranie nemá žiadne vedľajšie účinky ani  negatívne následky na zdravie 
dieťaťa 

- binokulárne meranie (obe oči sa merajú súčasne) 
- trvá iba niekoľko sekúnd 
- prístroj má zvukové a svetelné efekty na prilákanie pozornosti dieťaťa 
- odborne vyškolený zamestnanec ÚNSS vyhodnotí meranie  a jeho výsledky    

so záverom, či je potrebné ďalšie vyšetrenie dieťaťa u detského oftalmológa 

__________________________________________________________________________ 

KONTAKT: Ivana Potočňáková, manažérka pre fundraising, 0911 340 456, 

potocnakova@unsss.sk 
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