
VISIOcoach

Perceptionsträning med VISIOcoach kan hjälpa dig att återfå 
synfält och förbättra din syns snabbhet vid problematik med detta 
efter sjukdom som tex stroke.

VISIOcoach HH. art.nr 03000241 
VISIOcoach RP art.nr 203000251 

VISIOcoach PRO art.nr 203000231

Träningen innebär att du tränar de snabba ögonrörelserna (de så kallade saccaderna) genom att 
utföra en mängd olika sökuppgifter på en dators bildskärm. Den fungerande seende delen av 
synfältet tränas successivt upp så att det skannar (eller söker av) den ickefungerande delen av 
synfältet med snabba, aktiva ögonrörelser. På det sättet kan man ta in och uppleva en helhetsbild av 
det man vill se och därmed kompensera för den uppkomna synfältsdefekten väldigt hög utsträckning, 
steg för steg.

Träningen med VISIOcoach har i kontrollerade studier visat sig leda till:

• Märkbara förbättringar av orienteringsförmågan
• Bättre rumsuppfattning
• Ett ökat personligt oberoende
• Förhöjd livskvalitet.

Programmet är vetenskapligt utprovat. Den tyska studien från universitetet i Tübingen visar att 
VISIOcoach fungerar som det är tänkt. Nu har VISIOcoach utvecklats för att du själv med hjälp av 
anvisningar ska kunna träna upp din synförmåga, helst samtidigt som du får annan rehabilitering för 
din stroke eller andra hjärnskador.

Din uppgift blir att träna med programmet under sex veckor, fem dagar i veckan två gånger om dagen 
– under en halvtimme per träningspass. Efter den här intensiva inledande träningsperioden på sex
veckor kan du fortsätta träningen när du vill och tycker att det behövs.

Hos oss kan du dela upp din betalning!

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

• VISIOcoach Hemianopia ger chansen till
förbättrad rumslig orientering i fall av hemianopi,
vilket kan öka självständigheten och livskvaliteten
och finns i en version för vuxna, och en för barn med 
symboler istället för bokstäver.

• VISIOcoach RP är utformat för att förbättra
orienteringsförmåga hos patienter med
degenerativa retinala sjukdomar, t ex retinitis
pigmentosa.

• VISIOcoach PRO innehåller både VISIOcoach HP,
RP och Kids och är perfekt för kliniker som tar emot
personer som kommer på rehabilitering.

tel 010 - 405 68 55
info@frolundadata.se




