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Studera rutnätet en gång i veckan: 

Är någon av linjerna vågig, suddig 
eller förvrängd?
Saknas det några rutor?
Finns det mörka områden?
Ser du rutnätets fyra hörn?

Stå framför rutnätet på 
armlängds avstånd. 
Ta på dig läsglasögon om du 
brukar använda det.
Täck för ena ögat.
Fokusera blicken på 
punkten i mitten.  
Byt öga. 

Var uppmärksam på: 

Något som inte stämmer? 
Då har du sannolikt problem 
med gula fläcken och bör 
undersökas av ögonläkare.

Jag trivs på 
kylskåp

Fler tes
t på  

nästa si
da

TA REDA PÅ HUR DINA ÖGON MÅR
Boka Medicinsk Optik på 031-713 98 31 

Ögonläkare och optiker under samma tak

AMSLER GRID - TEST FÖR GULA FLÄCKEN



Boka utan remiss 
på 031-713 98 31 

Test för torra ögon
Stå framför den här texten på 
40-60 cm avstånd.
Ta på dig glasögon om du brukar 
använda det.
Titta på texten med ena ögat.
Droppa i en artificiell tårdroppe.
Titta på texten igen.
Ser du bättre?
Om JA = Du verkar ha problem med 
torra ögon.
Upprepa med andra ögat

4 TEST FÖR DINA ÖGON
SOM DU KAN GÖRA HEMMA

Test för samsynsproblem

Titta ett objekt med båda ögonen.
Blunda med ena ögat.
Ser du bättre? 
Om JA = du kan ha problem med 
samsyn.
Upprepa med andra ögat.
Obs! Testet förutsätter lika bra syn på 
båda ögonen.

(Ögonens förmåga att arbeta tillsammans)

Test för hål i gula fläcken
Titta med två ögon på ett ord.
Blunda med ena ögat.
Är det ett hål i mitten av ordet?
Om JA = Du har sannolikt ett hål i 
gula fläcken
Upprepa med andra ögat

Test för grå starr

Läs mer om ögonhälsa på medicinskoptik.se

Titta med båda ögonen på ett 
rött föremål.
Blunda med ena ögat.
Upplever du föremålet som orange?
Om JA = Du har förmodligen grå starr i 
det aktuella ögat.
Upprepa med andra ögat.
Obs! Har du lika utvecklad grå starr i 
båda ögonen märker du ingen 
skillnad.

OBS! Ett negativt resultat innebär inte 
att du kan utesluta problem.

Vårt koncept för friska ögon och bästa syn


