Keskeisen näkökentän tutkimusmenetelmä
ajokorttitarkastuksissa

Ensimmäinen nopea,
helppokäyttöinen ja luotettava.

Ensimmäinen eksakti
näkökentän tutkimusmenetelmä
ajokorttitarkastuksissa
ARTO-perimetri® on ensimmäinen nopea,
helppokäyttöinen ja luotettava keskeisen näkökentän tutkimusmenetelmä ajokorttitarkastuksissa.

ARTO-perimetri muuttaa tilanteen täysin. Se on ensimmäinen eksakti menetelmä, jota kaikki ajokorttitutkimuksia tekevät terveydenhuollon ammattihenkilöt pystyvät helposti käyttämään.

Ajokortin näkövaatimuksiin kuuluu tutkia ettei keskeisessä näkökentässä ole puutoksia. Tähän ei ole
aiemmin ollut olemassa edullista ja luotettavaa
tutkimusmenetelmää.

ARTO-perimetri on suojattu PDF-tiedosto ja sitä
käytetään tutkijan omalla tietokoneella. Käyttö
on hyvin yksinkertaista. Näyttö käännetään kohti
tutkittavaa ja varmistetaan oikea tutkimusetäisyys.
Tämän jälkeen näytetään testisivut. Tutkittava kertoo kuinka monta testipistettä hän näkee kullakin
testisivulla.

Keskeistä näkökenttää on yritetty tutkia esimerkiksi
sormiperimetrialla. Tutkimuksia on tehty myös virheellisesti Amslerin kartalla. Kumpikin menetelmä
on erittäin epäluotettava ja sisältää suuria virhemahdollisuuksia.

artoperimetri.fi

Perimetri toimii takuuvarmasti kaikissa käyttöjärjestelmissä ja kaiken kokoisilla näyttöruuduilla.

Tarvitset siis ainoastaan tietokoneen, jossa on
Adobe Reader (tai joku muu PDF-tiedostoja tukeva
ohjelma) sekä tavanomaisen kokoisen näyttöruudun, jota tutkittava voi katsoa määrätyltä etäisyydeltä. Muutamassa minuutissa saat tutkittua keskeisen näkökentän erinomaisella tarkkuudella verrattuna esimerkiksi keskikentän sormiperimetriaan.

Nyt voit siirtyä ajokorttitutkimuksissa uudelle, aiempaa metkittävästi tarkemmalle tasolle ottamalla
käyttöösi ARTO-perimetrin.

ARTO-perimetri® on tieteellisesti tutkittu ja ajokorttitutkimuksiin hyväksytty. Sillä saadaan tutkittua keskeisen näkökentän lisäksi ylä- ja alasuuntaan vaadittu näkökenttä.

Lisätiedot ja tilaukset: artoperimetri.fi

ARTO-perimetri on rekisteröity Valviraan ja se on
CE-merkitty, virallinen terveydenhuollon tutkimuslaite.

ARTO-perimetrin käyttö ei vaadi
uuden, erillisen laitteen hankkimista
ja sijoittamista vastanottotilaan.
ARTO-perimetri toimii kaikissa
käyttöjärjestelmissä ja kaiken
kokoisilla näyttöruuduilla.

Suomessa kehitetty tutkimusmenetelmä

Optometristi Hartikainen alkoi suunnitella mahdollisuutta käyttää tavallista tietokoneen näyttöruutua
keskeisen näkökentän tutkimukseen. Kaikki ajo-

Tarkoituksena oli kehittää tutkimuslaite, jota voi
käyttää jokainen ajokorttitutkimuksia tekevä henkilö. Siksi tutkimuslaitteesta piti suunnitella mahdollisimman helppokäyttöinen ja toimintavarma.
Kehitystyön tuloksena syntyi ARTO-perimetri, joka
on nyt Valviraan rekisteröity ja CE-merkitty terveydenhuollon tutkimuslaite.
ARTO-perimetrin kehitystyö alkoi käytännön
tarpeesta. Positiiviset kokemukset antoivat uskoa
jatkaa kehitystyötä valmiiksi tuotteeksi asti.
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Yksi ajokortin näkövaatimuksista on, että näkökentän keskiosassa ei ole näkökenttäpuutoksia.
Tämä vaatimus on yleiseurooppalainen ja se on
ollut Suomessakin voimassa jo vuodesta 2011
lähtien. Ongelma tässä vaatimuksessa on ollut se,
että tätä ennen tarjolla ei ole ollut helppokäyttöistä
ja luotettavaa tutkimusmenetelmää.

korttitutkimuksia tekevät terveydenhuollon ammattihenkilöt käyttävät tietokonetta – tarvittaisiin vain
oikea tapa hyödyntää tietokoneen näyttöruutua
näkökenttätutkimuksissa.
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ARTO-perimetri® on suomalainen innovaatio, joka
parantaa merkittävästi tarkkuutta ajokortin näkötutkimuksissa. Tämän uuden tutkimusvälineen ajokortin näkötutkimuksiin on kehittänyt kuopiolainen
optometristi Arto Hartikainen.

