Fler kan spela bridge trots dålig syn
De Gula Ögonen har gjort
det möjligt för många
bridgespelare aƩ fortsäƩa
med siƩ intresse trots aƩ
deras syn försämrats.
De Gula Ögonen är en tyst
påminnelse ll medspelarna
om var de skall lägga korten.
I det ögonblick kortet spelas
ut styr det Gula Ögat det ll
rätt plats.

“Vilken skillnad! När jag använder de Gula Ögonen hamnar 70 procent
av de utspelade korten där jag kan se dem. Utan de Gula Ögonen var det
bara 5 procent,” säger Käte Schierwagen-Stenborg.

Den synskadade behöver
inte påminna och inga frågor
om vilket kort som spelats
behöver störa spelet för alla
kring bordet.

Så säger användarna:
Käte, 82:
“De Gula Ögonen och hjälpsamma bridgespelare har gjort det möjligt för mig att
fortsätta med bridgen sedan min syn försämrades 2004. Bridge håller hjärnan pigg
och jag kan inte tänka mig en bättre hobby. Jag kommer att spela så länge jag kan!”
Ingegerd, 80:
“De Gula Ögonen har varit otroligt bra för mig! De ser roliga ut och andra uppfattar
dem posi vt. Jag använder dem all d. Nästan alla fattar genast hur det fungerar,
bara en del äldre män har svårt att lägga kortet på “Ögat” men de är ganska få.
Ingen är otrevlig. Jag har ha de Gula Ögonen sedan 2005 och det är härligt att ha
dem!”
Lisa, 85:
“Jag tog upp bridgen igen 2006 när jag inte kunde läsa längre. Jag trodde inte det
skulle vara möjligt för mig att spela annat än hemma men nu spelar jag på klubben
varje vecka. Tack vare de Gula Ögonen behöver jag inte prata. Spelet ska vara tyst
och det går fort.”

Katarina Stenborg är medlem i Göteborgs Uppfinnareförening
och Förbundet Svensk Bridge.
Hennes uppfinning, de Gula Ögonen, hjälper bridgespelare
att fortsätta med sin hobby när de drabbats av maculadegenera on eller andra sjukdomar som försämrar synen.

Beställ direkt från uppfinnaren Katarina Stenborg
genom att skicka ett mail med namn och adress
ll: info@synpunkten.net
Eller skriv ll:
Synpunkten i Göteborg,
Fridkullagatan 40,
412 62 Göteborg

Ett set Gula Ögon
100 kr + porto
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