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Presbiopija

Ar vecumu saistīta fizioloģisks acs lēcas novecošanās process, kura 
rezultātā pakāpeniski samazinās akomodācijas amplitūda un spēja 
pielāgot acs optisko stiprumu dažādiem darba attālumiem.



Kur vēlas redzēt šodienas presbiopijas
pacients?



Presbiopijas korekcijas iespējas

• Brilles
• Monofokālas
• Bifokālas
• Varifokālas (progresīvās, tuvuma progresīvās, utt.)

• Kontaktlēcas
• Monoredze
• Multifokālās
• Bifokālās
• Ortho-k

• Ķirurģijas
• Radzenes un sklēras
• Lēcas (IOL, pIOL)



Ķirurģiskās iespējas

• Ārējas
• Radzenes

• Sklēras

• Intraokulāras
• Lēcas izņemšana vai nomaiņa

• Papildus lēcas ievietošana



• Lāzerprocedūras
• Monoredze

• Multifokāla radzenes ablācija

• Keratoplastika

• Stromas implanti

• Lēcas procedūras
• Mono redze

• Multifokālas IOL ievietošana

• EDOF tipa IOL ievietošana

• Akomodējošas intraokulāras lēcas 
ievietošana

• pIOL ievietošana



Mono redze pēc IOL implantācijas

Mono redze izmantojot tradicionālās monofokālās IOL ir ķirurģiska 
iespēja, kur vadošā acs tiek koriģēta uz redzi tālumā, bet nevadošā acs 
koriģēta uz mērķa attālumu (tuvumu vai vidējo attālumu).

• Mono redze (starpība starp acīm no -1,00 D līdz -2,00 D)

• Mini – mono redze (maksimālā starpība starp acīm līdz -0,75D)



Multifokālās IOL

Refraktīvā tipa Difraktīvā tipa

Refraktīvā tipa IOL – shematiski attēlotas 
gredzenveida zonas ar atšķirīgiem stiprumiem

Difraktīvā tipa IOL – shematiski attēlotas 
koncentriskas zonas, kas laužot gaismu nodrošina 
dažādus fokusa attālumus





EDOF IOL

Extended Depth of Focus (EDOF or EDF) vai paplašinātais redzes 
diapazons ir jauna tehnoloģija, kas nesen parādījusies kā iespēja 
presbiopijas korekcijā ar IOL.

Atšķirībā no multifokālajām intraokulārajām lēcām, EDOF lēcas 
darbojas izveidojot vienu iegarenas formas fokusa punktu, kas uzlabo 
redzes diapazonu jeb fokusa dziļumu.



EDOF veidi

• Mazas apertūras dizains (A)

• Bioanaloģisks dizains (B)

• Difraktīvās optikas dizains (C)

• Nedifraktīvās optikas dizains (D)



EDOF

EVO Viva ICL

TīkleneEVO Viva ICL

Gaismas stari

Caustic

TīkleneMonofokāla lēca

Gaismas stari Monofokāla lēca

Caustic



AcrySof™ IQ Vivity™ Extended Vision 
Intraocular Lens (IOL)

Attēli no Dr. med. Ērika Elkšņa foto arhīva



pIOL – EVO VIVA ICL



EVO VIVA ICL

• EVO VIVA ICL ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu 
skaidru redzi tālumā, tuvumā un vidējā 
attālumā presbiopijas vecuma pacientiem ar 
miopiju.

• EVO VIVA ICL lēcas darbības princips ir 
balstīts uz sadarbību starp radzeni, lēcu un 
implantu, lai uz acs krītošā gaisma jeb attēls 
fokusētos uz tīklenes.



EVO VIVA ICL
• Paredzētas pacientiem ar miopiju

presbiopijas vecumā

• Pacientu atlases procesā ir svarīgi 
izskaidrot pacientam sagaidāmo 
rezultātu, tā ir daļa no panākumu 
atslēgas

• Lēcai ir identifikācijas zīme

(daļēji caurdurts caurums) 

• Modelis: VICM6 = EVO Viva ICL

ar Aspheric EDoF optiku

• Stiprumi pieejami ar 0.5 D soli:
• Miopija (-0.5 līdz -18.0 D)



Skrīnings pirms redzes korekcijas operācijas



Atziņas

• Korekcijas iespējas jāizvēlas katram 
pacientam individuāli, ņemot vērā:
• pamata refrakciju;

• Dzīvesveidu;

• ikdienā veicamo darbu (profesiju);

• acs vispārējo veselību un anatomiskās 
īpatnības;

• pacienta vēlamo rezultātu;

• Korekcijas iespēju robežas paplašinās, 
jāseko līdzi aktuālajām tendencēm.



Paldies par uzmanību!
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