“CAN-EYE”
Hepimiz çocuklarımızın hayata en iyi şekilde
başlamasını isteriz ve yaşamın ilk yıllarının
onların gelişimi için önemini biliriz. Görme
duyusu çocukların dünyayı keşfetmeleri ve
onunla etkileşimleri için çok önemlidir.
“can-eye”, özellikle az gören veya az görme riski
taşıyan bebek ve çocuklar için geliştirilmiş bir
mobil uygulamadır. Bu uygulama uzman göz,
çocuk ve yenidoğan doktorları, ergoterapi
uzmanları ve deneyimli mühendisler tarafından,
bebek ve çocukların görsel ve bilişsel
gelişimlerini desteklemek için görsel uyaranlar
sağlayan fonksiyonel egzersizler içerecek şekilde
geliştirilmiştir.
Yaşamın ilk aylarında ve ilk yıllarında verilecek
uygun görsel uyaranların görsel fonksiyonlar
üzerinde faydası bilimsel çalışmalarla
kanıtlamıştır. “can-eye”, dünyadaki az gören
bebeklerin ve çocukların yaşamlarını
değiştirecek potansiyele sahip bir araçtır.
*Herhangi bir tedaviyi kullanmadan önce mutlaka
doktorunuza danışmalısınız
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GÜNDE SADECE 40 DAKİKA

AZ GÖRME RİSK GRUPLARI

“can-eye” çocukların görsel ve bilişsel gelişimlerini
destekleyen, ışıklar, renkler, şekiller ve
oyunlardan oluşan eğlenceli ve çok çeşitli görsel
uyaranlardan oluşan günlük egzersizler içerir.

Dünyada 5 milyon az gören çocuk vardır.
Oksijensizliğe bağlı beyin hasarı, bazı enfeksiyon
hastalıkları, bazı metabolik hastalıklar, katarakt,
glokom gibi bazı doğumsal göz hastalıkları,
nörolojik hastalıklar ve prematüre doğum,
bebeklerin ilerdeki yaşamlarını da etkileyecek
şekilde az görme riski oluşturmaktadır.

1. “can-eye” uygulamasını Google Play Store
yada Apple App Store ‘dan indirin
2. Çocuğunuzun durumuna uygun
egzersizleri günlük sadece 40 dakika yapın
3. İlerlemenizi uygulamadan takip edin ve
sonuçlarınızı doktorunuzla paylaşın

“can-eye” NASIL ÇALIŞIR?
“can-eye” az gören çocuklar icin evde görme
rehabilitasyonu sağlayan bir mobil uygulamadır.
“can-eye”; görme bozukluğu olan bebeklerin ve
çocukların gereksinimlerine uygun, etkili ve çok
çeşitli görsel uyaranlar sunar.
Çocuğunuzun durumunu değerlendiren sorularla
“can-eye” çocuğunuza yararlı olacak özel modülü
size önerir ve her bir modül görsel ve bilişsel gelişim
için geniş bir egzersiz yelpazesi içerir.
Her modül özel bir amaç için tasarlanmıştır.
Modül A – ışığın, siyah-beyaz şekillerin ve yüzlerin
algılanmasını geliştirir.
Modül B – ışık, renk ve hareket algısının
geliştirilmesine odaklanır.
Modül C – gerçek hayattaki objeleri kullanan çeşitli
senaryolarla geliştirilen oyunlar aracılığıyla el-göz
koordinasyonunu iyileştirir.

