
LANG FIXATIEDOBBELSTEEN wit   (Ref 801) 
LANG FIXATIEDOBBELSTEEN rood  (Ref 802) 
LANG FIXATIESTOKJE   (Ref 901) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   Gebruik 

 

De LANG FIXATIEDOBBELSTEEN en het LANG FIXATIESTOKJE 
zijn orthoptische producten voor binoculaire diagnostiek die 
door oogartsen, orthoptisten, optometristen en opticiens wor-
den gebruikt. In de jaren tachtig zijn ze ontwikkeld door J. Lang, 
de uitvinder van de LANG-STEREOTEST®, vooral om het orthop-
tisch onderzoek bij kinderen te vergemakkelijken. Ze maken zelf 
geen directe diagnose mogelijk, maar dienen als hulpmiddel bij 
de beoordeling van de fixatie, motiliteit, accommodatie, conver-
gentie, voor de covertest en om de patiënt voor te bereiden op 
het onderzoek met de LANG-STEREOTEST® of de LANG-STE-
REOPAD®. 



 
Belangrijkste kenmerken en gebruiksaanwijzing 
 

 

LANG FIXATIEDOBBELSTEEN wit en rood: laat de patiënt de 
dobbelsteen op een afstand van ongeveer 30 cm zien door het 
handvat verticaal vast te houden. Trek zijn aandacht door te vra-
gen wat hij ziet en observeer de oogpositie en fixatiebewegin-
gen. Draai het stokje om het volgende plaatje te laten zien, vraag 
opnieuw wat er op die kant van de dobbelsteen te zien is en blijf 
de ogen observeren. Beweeg de dobbelsteen in alle richtingen 
(naar de zijkanten en omhoog) om de oogbewegingen te testen. 
Laat de dobbelsteen met één kant langzaam dichter bij de pati-
ent komen om de convergentie te testen.  
 

LANG FIXATIESTOKJE: Houd het stokje verticaal op een leesaf-
stand van ongeveer 30 cm en laat de patiënt de figuren één voor 
één van boven naar beneden bekijken en benoemen terwijl je 
hun oogbewegingen observeert. Gebruik de achterkant om de 
visus dichtbij (0,2-0,5) te bepalen, evenals de accommodatie en 
de convergentie. 

Opmerkingen  
Geef de fixatiestokjes niet aan kinderen om te voorkomen 
dat het handvat afbreekt. Ernstige incidenten met het pro-

duct moeten aan de bevoegde autoriteit worden gemeld. Rei-
nig de onderdelen met een vochtige doek of een ontsmettings-
middel.  
 
Voor wetenschappelijke literatuur, instructies in andere talen en 
internationale distributeurs: www.lang-stereotest.com 
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