
Keltaiset Silmät ovat 
auttaneet bridgen pelaajia 
jatkamaan harrastustaan 
näkökyvyn heikentymisestä 
huolimatta.

Keltaiset Silmät muistuttavat 
hienotunteisesti toisia 
pelaajia siitä mihin heidän 
tulee asettaa korttinsa. 
Samalla hetkellä kun kortti 
pelataan Keltaiset Silmät 
ohjaavat sen oikeaan 
paikkaan pöydällä.

Näkövammaisen henkilön 
ei tarvitse muistuttaa 
kanssapelaajiaan eikä kysellä 
mitä kortteja on pelattu.”Todella suuri muutos! Siitä lähtien kun otin käyttöön Keltaiset Silmät 

bridgessä noin 70 prosenttia korteista on sijoittunut paikkaan josta ne 
näen. Ilman Keltaisia Silmiä sinne päätyi ainoastaan 5 prosenttia. 
Nyt otan tikit taitoni mukaan enkä pelkästään tuuriin luottaen” sanoo 
Käte Schierwagen-Stenborg.

Nauti edelleenkin bridgestä vaikka näkösi on huonontunut



Käyttäjien kommentteja:

Käte, 82: 
”Keltaiset Silmät ja avuliaat pelaajat ovat tehneet minulle mahdolliseksi jatkaa 
bridgen pelaamista senkin jälkeen kun näköni huonontui vuonna 2004. Bridge pitää 
aivot vireänä enkä osaa kuvitella parempaa harrastusta. Tahdon jatkaa pelaamista 
niin kauan kuin voin!”

Ingegerd, 80: 
”Keltaiset Silmät ovat olleet minulle fantastinen apu! Käytän niitä aina. Ne ovat 
hauskannäköiset, toiset pelaajat suhtautuvat niihin myönteisesti ja jokainen 
ymmärtää välittömästi kuinka ne toimivat. Iäkkäät miespuoliset pelaajat voivat 
joskus unohtaa että kortit tulee asettaa Silmän päälle, mutta heitähän on harvassa. 
Kukaan ei ole ärsyyntynyt. Olen käyttänyt Keltaisia Silmiä vuodesta 2005, enkä enää 
voisi kuvitellakaan pelaavani ilman niitä!”

Lisa, 85:
”Aloin harrastaa bridgeä uudelleen vuonna 2006 jolloin en enää kyennyt lukemaan. 
En ajatellut että voisin pelata muualla kuin kotona, mutta nyt käyn myös klubilla 
joka viikko. Keltaisten Silmien ansiosta minun ei tarvitse häiritä toisten keskittymistä 
puheellani. Peli vaatii hiljaisuutta ja etenee nopeasti.”



Tilaa Keltaiset Silmät suoraan niiden keksijältä 
Katarina Stenborgilta lähettämällä yhteystietosi 
osoitteeseen info@synpunkten.net

Voit myös tilata ne kirjoittamalla osoitteeseen:

Synpunkten i Göteborg, 
Fridkullagatan 40, 
SE-412 62 Göteborg, Ruotsi.

Katarina Stenborg on Göteborgin Keksijäyhdistyksen (Göteborgs 
Uppfinnareförening) ja Ruotsin Bridgeyhdistyksen (Swedish 
Bridge Federation) jäsen.

Hänen keksintönsä, Keltaiset Silmät, on apuväline jonka ansiosta 
bridgen pelaajat voivat jatkaa harrastustaan siitäkin huolimatta 
että he kärsivät silmänpohjan ikärappeumasta tai muista 
sairauksista jotka heikentävät näkökykyä. 

Setti Keltaisia Silmiä; €10
+ toimitusmaksu Euroopassa €�� €�� 



Synpunkten i Göteborg
Fridkullagatan 40
SE-412 62 Göteborg
Ruotsi
+46 706 73 98 65
info@synpunkten.net
Vat.no: SE551224488901
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