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Cubo de fixação LANG branco 
LANG FIXATION CUBE vermelho  (Ref. 802)  

Cubo de fixação LANG vermelho 
LANG FIXATION STICK   (Ref. 901)  
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Utilização pretendida 

 

LANG-FIXATION CUBE e o LANG FIXATION STICK são produtos 
de ortóptica que servem para estudar a binocularidade, utilizados 
por oftalmologistas, ortoptistas, optometristas e técnicos de óp-
tica. Foram desenvolvidos por J. Lang, o inventor do LANG-STE-
REOTEST®, nos anos 80, para facilitar a avaliação ortóptica em cri-
anças. Estes produtos são utilizados no estudo da fixação, motili-
dade ocular, acomodação, convergência, no teste de cover e na 
preparação do paciente para o LANG-STEREOTEST® ou o LANG-
STEREOPAD®. 

 



Principais características e instruções de utilização 
 

 

LANG FIXATION CUBE branco e vermelho: Mostrar o cubo ao 
paciente a uma distância de aproximadamente 30-40cm, segu-
rando-o na vertical. Chame a atenção do paciente perguntando 
o que ele/ela vê e observe a posição do olhar e os movimentos 
de fixação. Rodar o cubo para apresentar a imagem seguinte, 
perguntar novamente o que se vê na área apresentada e conti-
nuando a observar os olhos do paciente. Movimentar o cubo em 
todas as direções do olhar (horizontais e verticais) para testar os 
movimentos oculares. Aproximar, lentamente, do paciente uma 
das imagens do cubo, para testar a convergência.  
 

LANG FIXATION STICK: é utilizado de forma idêntica ao LANG 
FIXATION CUBE. Faça com que o paciente olhe e nomeie os de-
talhes da imagem numa sequência de cima para baixo, en-
quanto observa os seus movimentos oculares. Utilizar o verso da 
régua para determinar a acuidade visual de perto (0.2-0.5) a 
uma distância de 30cm, bem como a acomodação e a conver-
gência. 

Notas   
Não dar os auxiliares de fixação às crianças para evitar 
que o cabo se parta. Os incidentes graves envolvendo o 

produto devem ser comunicados à autoridade competente. 
Limpar as peças com um pano húmido ou desinfetante de su-
perfície.  
 
Para literatura científica, instruções em outras línguas e distribui-
dores mundiais: www.lang-stereotest.com 
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