Leesglassterkte bepaling aan de hand van stukken tekst op lettergrootte.
Deze test is slecht een globale indicatie, ga voor een juiste sterkte bepaling naar een opticien.
Voordeel Optiek is niet verantwoordelijk voor een onjuiste sterkte keuze gedaan middels deze test.
Print deze test uit op uw printer, stel de kleuren in op zwart.

Met deze test kunt u gemakkelijk een indicatie krijgen van de leesbrilsterkte die u nodig heeft. Houdt
daarvoor deze kaart op ongeveer 35 centimeter afstand en probeer, zonder bril, een zo klein
mogelijke regel te lezen. De kleinste regel die u nog gemakkelijk kunt lezen, geeft de juiste sterkte, dit
werkt overigens alleen indien u voor beide ogen een vrijwel gelijke afwijking heeft.

Is dit de kleinste tekst die u op circa
35 cm afstand nog gemakkelijk
kunt lezen, dan heeft u een bril met
sterkte +3.00 nodig.
U heeft een bril met sterkte +2.50 nodig als dit de
kleinste regel is die u op circa 35 centimeter nog
gemakkelijk kunt lezen.
Gaat het lezen van deze tekst op circa 35 cm nog gemakkelijk?
Dan heeft u een bril met sterkte +2.00 nodig.
Een bril met sterkte +1.50 is de juiste voor u wanneer dit de kleinste tekst is die u op circa 35
cm. nog gemakkelijk kunt lezen.
U dient deze tekst zonder bril te lezen en op circa 35 centimeter van u af te houden.
Is dit de kleinste regel die u nog gemakkelijk kunt lezen?
Dan heeft u een bril met sterkte +1.00 nodig.
Kost het u geen moeite om deze tekst op 35 centimeter zonder bril nog te lezen, dan heeft u nog geen leesbril nodig.

Test met leesbril: heeft u al een leesbril, zet die dan op en probeer dan welke tekst nog leesbaar is. Is deze tekst nog leesbaar met uw huidige
leesbril sterkte, dan is de sterkte correct. Is een andere tekst regel bijv. de +1.00 testtekst nog net leesbaar, dan dient uw huidige leesbril met
+ 1.00 Dpt. te worden versterkt.

