
STEREOMETRO PRANAŠUMAI
1. Tiksli ir objektyvi stereoregos ir stereojudesio psi-

chofizinių parametrų (suliejimo, judėjimo, gylio suvoki-
mo, jo slenksčio, objektų stereopadėties ir t.t.) registracija 
ir patogi jų analizė.

2. Paprasta, sparti diagnozė, tikslus testų ir treniruo-
čių parametrų (objektų regėjimo kampo, judėjimo greičio, 
spalvos, gylio bei jų kitimo ir t.t.) nustatymas ir kontrolė.

3. Automatizuotas treniruočių valdymas (pratimų tru-
kmės, jų kiekio, nuoseklumo, parametrų keitimo ir t.t.).

4. Aktyvi asmens psichologinė nuostata testuose ir 
treniruotėse dėl jų patrauklumo. Treniruotės transfor-
muojamos į žaidimus.

5. Regos sistemos tyrimai ir treniruotės integralios ir 
apima stereoregos, stereoveikos ir numatymo  parame-
trus. Generuojama dinaminė stereoscena, kurioje asmuo 
motyvuotai ir aktyviai veikia, o veikos rezultatai yra objek-
tyviai ir tiksliai registruojami.

6. Matuojamas ir treniruojamas atsakas į judesį, spal-
vas, centrinės ir periferinės akies tinklainės dalių sąveikas 
bei abiejų smegenų pusrutulių psichofizinių mechanizmų 
sąveikas ir t.t.

7. Asmeninių kompiuterių ir standartinių optometrinių 
akinių panaudojimas. Tai atpigina ir įgalina lengvai plėsti 
sistemą naujais testais ir treniruotėmis bei juos tobulinti.

8. Stereometras VISUS-4D leidžia taip pat lengvai di-
agnozuoti žvairumą ir monokulinį matymą, bei jį treni-
ruoti iki stereomatymo. Pasauliniai optometrijos tyrimai 
ir praktika rodo, kad stereoregą išlavinti galima žmonėms 
visą sąmoningą gyvenimą nuo vaikystės iki virš 60 metų 
amžiaus.

9. Pagal specialias metodikas, stereometras VISUS-4D 
taip pat leidžia matuoti ir įvertinti stereoveikos, minčių ir 
įžvalgos sąveiką, užsigalvojimo klaidas bei lavinti įžvalgą. 

Įžvalgos ir analizės balansas šiuo metu yra būtinas 
aukštos kokybės gyvenimo, mokslo ir verslo pasauliuose. 
Tuomet stereometras VISUS-4D virsta įžvalgometru ar in-
saitometru (insight – įžvalga angl.).

10. Stereometras VISUS-4D kartu 
su stereoregos, stereoveikos ir įžval-
gos-analizės balanso pagerinimu lei-
džia žymiai pakelti gyvenimo kokybę.

TESTAI IR TRENIRUOTĖS
1. Statinis stereoregos testas ir treniruotė;
2. Dinaminis stereojudesio ir stereoveikos testas ir tre-

niruotė;
3. Fuzijos testas (suliejimo pobūdžiui, dominuojančiai 

akiai įvertinti);
4. Žvairumo kampų nustatymo testas;
5. Anizeikonijos testas;
6. Heteroforijos ir cikloforijos testas;
7. Skotomos šalinimo praktika;
8. Įžvalgos-analizės balanso testas ir 
treniruotė.

Stulbinantys atradimai apie 
žmogaus smegenų neuroplastiškumą įrodė, kad ne tik 
vaiko, bet ir suaugusio bei pagyvenusio  amžiaus žmo-
gaus smegenys gali keistis. Pasauliniai optometrijos tyri-
mai ir praktika rodo, kad stereomatymą išlavinti galima 
ne tik vaikams, bet ir žmonėms virš 60 metų amžiaus 
(Rusija, JAV). 

Pasaulyje yra žinomi 
panašios paskirties me-
chaniniai prietaisai, pvz., 
prof. I.Rabičevo binarime-
tras su atitinkama meto-
dika (Rusija), bet jie rei-
kalauja diagnozės ir ypač 
treniruotės metu indivi-
dualios priežiūros. Dėl to 
jų taikymas yra brangus ir 
sudėtingas. 

Stereometras 
VISUS-4D leidžia naudoti 
asmeninius kompiuterius ir procesą lengvai valdyti 
atitinkama programa.
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Programą ir stereometrą galima įsigyti.
Testus galima atlikti (su išankstine registracija):
1. Estetinės odontologijos centre VivaDens
Didlaukio g. 51, Vilnius, tel. 8-612-68984
El. p.: info@visus4d.eu  
2. Ezoteriniame centre AUM
Kęstučio g. 83, Kaunas, tel. 8-686-52078
El. p.: aum@ezoterika.lt

www.visus4d.eu

Daugelyje specialybių, tokių kaip vairavimas, statyba, chi-
rurgija, sportas, turizmas ir pan. gera stereorega yra naudin-
ga, o dažnoje netgi ir būtina.

 Unikalų stereometrą VISUS-4D sudaro asmeninis

Stereoregos, stereojudesių ir stereoveikos tikslumas gali 
būti lavinami.

IŠUGDYKIME STEREOREGĄ VISIEMS!

www.visus4d.eu

kompiuteris, optinė sistema ir programa. Stereometras skir-
tas tiksliam stereoregos - 3D ir stereojudesio bei stereovei-
kos slenksčio - 4D diagnostikai, tyrimui ir treniruotei.



  Žmogus kaire ir dešine akimis žiūrėdamas į tą patį

     Matyti 3D stereogramas,

  2-4 proc. žmonių žvairuoja, 10-15

 Kiekvienam žmogui naudinga žinoti savo
 stereoregos, stereojudesio ir stereoveikos tikslumo

 vertes ir kokybę ir būtinai tai įskaityti gyvenime.

Testų ir treniruočių rezultatai pateikiami tiksliuose 
grafikuose ir lentelėse.

Atsiliepimai
Vienas iš sėkmingiausiai pasaulyje dirbančių mokslininkų, iš-

lavinęs stereomatymą apie 
11 tūkst. žmonių su maž-
daug 99 proc.tikimybe, prof. 
I.Rabičevas teigia, kad „ste-
reometras VISUS-4D tarp 
panašių prietaisų pasaulyje 
užima vedančią vietą, nes 
yra integralus – apjungia 
technologijas, psichologiją 
ir gyvenimą“.

Šiuo metu stereometras 
jau yra prof. I.Rabičevo aprobuotas ir suderintas su kitomis or-
toptinėmis priemonėmis.
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www.visus4d.eu 
El. p.: info@visus4d.eu , tel. 8-612-68984

T.dr. M.Vrubliauskas (kairėje) 
su prof. I.Rabičevu

Stereometras VISUS-4D leidžia labai greitai išmatuoti žmo-

Atnaujinta 2014-11-27

 VISUS-4D autorius t.dr. Mečislovas
Vrubliauskas testuoja stereometrą

Gylio jutimo modelis
Konvergencijos kampas  nurodo atstumą iki objekto  - 

trečią, arba gylio, dimensiją. Objektui tolstant, konvergencijos 
kampas mažėja. Konvergencijos kampų skirtumas   -  = 
 yra disparacijos kampas. Šis kampas ir nurodo taškų gylio 

skirtumą ar atstumą 
tarp objekto taškų.

Suderinti akių 
konvergenciją su 
akomodacija nau-
dojama paprasta 
optometrinė sistema 
- optometriniai akiniai 
su poliaroidais ir 
prizmėmis.

Stereometro VISUS-4D paskirtis
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Dinaminio testo valdymo langai ir rezultatai:
a) Raudona didelių verčių linija parodo žymų testinio ir bazinio 

objektų gylių skirtumą - stereomatymo nebuvimą.

b) Raudona mažų verčių linija parodo nežymų testinio ir bazinio 
objektų gylių skirtumą - labai gerą stereoregą ir stereoveiką.

Edita žvairavo nuo vaikystės. Su VISUS-4D išsiaiškino, kad 
operacija stereoregos nesuteikė. Sūnelis taip pat žvairuoja. 
Mama ieško išeities.

Pas profesorių I.Rabičevą ir su VISUS-4D apie metus treni-
ruojasi Agnė ir Rasa.

„Geriausias džiaugsmas šiuo metu yra stereomatymas, 
atsiradęs treniruojant akis. O labiausiai įkvepia tai, kad galiu 
geriau vairuoti. Jaučiuosi saugesnė ir atidesnė, vairuodama 
mažiau blaškausi.“ Agnė 

„Labai patinka treniruotis ir matyti 3D vaizdą“ . Rasa
Visus-4D jau virš 20 metų naudojamas Klaipėdos Regos 

ugdymo centre (RUC). RUC tiflopedagogės kartu su gydytoja 
oftalmologe atrinko ir treniravo ikimokyklinio amžiaus kelių 
vaikų grupę. Treniruojant stereometru VISUS-4D jau per šešis 
mėnesius vienai mergaitei gimė stereorega.

„Odontologijoje, kaip ir kitose preci-
ziškose procedūrose reikalinga labai aštri 
rega ir stereorega. Komandiniame ketu-
rių rankų darbe tai - dar svarbiau.

 Stereometrą VISUS-4D naudojame 
darbuotojų stereoregos aštrumui ir žmo-
gaus budrumui veikloje patikrinti. Todėl 
VISUS-4D yra labai naudingas renkantis 
komandą ir užtikrinant kokybiškas preci-
ziškas paslaugas. 

Tie, kurie turi nepakankamą stereo-
regą, gali tai įskaityti ir ją treniruoti.“ / Estetinės odontologi-
jos centro VivaDens vadovė, gyd.odontologė I.Ivancė

 daiktą mato jį truputį skirtingai. Tas skirtumas yra
 pamatas smegenims, protui ir sąmonei sukurti 3D ar
 stereo vaizdą.

 stereoskopines fotografijas ir 3D kino
 filmus kaip „Avataras 3D“ - nuostabu.
 O matyti ir judėti mus supančiame
 stereopasaulyje yra dar smagiau ir
žavingiau.

 proc. žemės gyventojų turi nepakankamą
 stereoregą arba
 yra stereoakli, o
apie 20 pro-

 centų pasaulio
 auto-avarijų
 atsitinka dėl

 stereoregos stokos ir jos nežinojimo.
 Tik dėl stereostokos vairuojant ir to
nežinojimo, žala pasaulyje per me-
tus viršija 100-ą milijardų dolerių.

 gaus stereoregos ir stereoveikos tikslumo parametrus, atsaką į
  atstumo pokytį tarp programos modeliuojamo bazinio objekto
(BO) ir žmogaus valdomo testinio objekto (TO) trimatėje er-

 dvėje. (žr. stereometro schema).
 Matavimo tikslumas gali būti iki
 vieno procento ir milimetro dalių
 ar net dar didesnis. Tai įskaičius
 darbe ir gyvenime galima labai
 sumažinti klaidų, avarijų ir pan.
 tikimybę ir žalą.

 Be to, pagal rankų ir pirštų
 3D judesius galima efektyviau
diagnozuoti parkinsonizmą, tre-

 niruoti biomechatroninę ranką
 ir matuoti dar daug kitų dalykų.


