OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA
SPRZĘTU PODCZAS ZAJĘĆ W RAMACH edukacjaVR
Przed przystąpieniem do używania sprzętu w ramach zajęć edukacjaVR każdy
z uczestników zobowiązuje się do zapoznania z zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa
i zdrowia użytkowników oraz zobowiązuje się do przestrzegania tych zaleceń.
Użytkownik powinien zapoznać się z poniższym ostrzeżeniem, aby uniknąć
ewentualnych kontuzji, pogorszenia stanu zdrowia, odczucia dyskomfortu lub zniszczenia
i uszkodzenia urządzeń.
Korzystanie ze sprzętów wirtualnej rzeczywistości zaleca się osobom zdrowym.
W przypadku wątpliwości i obaw co do możliwości skorzystania z usług, przed użyciem
sprzętów zaleca się konsultację lekarską osobom z poważnymi zaburzeniami i wadami wzroku
lub objawami tychże występującymi w przeszłości.
1. u których kiedykolwiek wcześniej wystąpiły drgawki lub inne objawy epileptyczne.
2. z chorobą lokomocyjną.
3. z chorobą psychiczną
4. z chorobami serca
5. w ciąży.
Osoby u których w przeszłości stwierdzono występowanie powyższych objawów,
zobowiązane są do zgłoszenia tego pracownikom edukacjaVR.
Zabrania się korzystania ze sprzętu, gdy użytkownik:
1. jest pod wpływem środków odurzających i psychotropowych
2. jest przeziębiony
3. odczuwa ból głowy lub oczu
4. odczuwa silne zmęczenie
5. spożywa posiłki lub pije napoje
Powikłania związane z chorobą posymulacyjną są bardzo rzadkie to znaczy zdarzają się
raz na kilka tysięcy użytkowników, ale są możliwe dlatego ostrzegamy:
● Objawy choroby „posymulacyjnej” mogą utrzymywać się i nasilać przez kilka godzin
po odbyciu sesji. Objawy obejmują: napady drgawkowe, zmęczenie oczu, drganie
oczu lub mięśni, ruchy mimowolne, utrata świadomości, zawroty głowy, dezorientacja,
niewyraźne lub podwójne widzenie lub inne zaburzenia widzenia, zaburzenia
równowagi, nadmierne pocenie się, zwiększenie wydzielania śliny, nudności, senność,
zawroty głowy, ból głowy lub oczu, zmęczenie lub jakiekolwiek objawy podobne do
choroby lokomocyjnej.
● W przypadku zauważenia u siebie któregoś z wyżej wymienionych objawów
natychmiast należy poinformować o tym pracownika prowadzącego zajęcia i przerwać
korzystanie ze sprzętu.
● W przypadku wystąpienia objawów, aż do ich ustąpienia nie powinno się wykonywać
ciężkich fizycznie prac, prowadzić samochodu, jeździć na rowerze.
● Nie zaleca się ponownego użytkowania sprzętu do wirtualnej rzeczywistości do kilku
godzin po ustąpieniu objawów.
● Jeżeli któreś z powyższych objawów utrzymuje się dłużej niż kilka godzin, należy
bezzwłocznie udać się do lekarza.

