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Normāli brillēm ir tikai 3 kontakta punkti – deguna sakne un abas ausis

J.Abbott «Special measures» Dispensing Optics, 2016, august



Kur rodas grūtības?

Klienta divējādība

Sejas pazīmes atšķiras no pieaugušo

Redzes nepieciešamība, vajadzība

Vecumu atšķirības

Ērtums un piegulēšana

Briļļu lēcu izvēle

Briļļu izturība, drošība

Dermatoloģiskie aspekti

Mode
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Grupa Vecums

Jaundzimušais No dzimšanas 
līdz 1 m.

Zīdainis 1 m. – 2 g.

Mazais bērns – pirmsskolas 
vecums

2-6 g.

Lielais bērns – skolas vecums 6-12 g.

Pusaudzis 12-18 g.

Bērnu vecuma grupas

Arī briļļu pielaikošanu varam iedalīt vairākās bērnu 
vecuma grupās:

• Briļļu pielaikošana zīdaiņiem un līdz 3 gadu vecumam

• Briļļu pielaikošana 3 līdz 8 gadus veciem bērniem

• Briļļu pielaikošana 8 līdz 13 gadus veciem bērniem

• Briļļu pielaikošana bērniem virs 13 gadiem

Katrai vecuma grupai ir sava specifika ne tikai 
komunikācijā, bet arī briļļu ietvara un lēcu izvēlē.



Antropometriskie mērījumi bērniem
Ietvaru un sejas parametru mērlineāli

- Optician (opticianonline.net)

Pozitīva projekcija

Deguna saknes augstums (crest high) 

– nosaka, cik augstu vai zemu sēdēs 

ietvars uz sejas. Tas ir attālums starp 

apakšējo plakstu un deguna sakni.

Deguna balstu atvēruma leņķis (splay

angle) – raksturo vienlaidus deguna 

tiltiņa vai deguna balstu uz kājiņām 

leņķi horizontālajā plaknē

Frontālais leņķis (frontal angle) –

raksturo vienlaidus deguna balstu vai 

deguna balstu uz kājiņām leņķi 

vertikālajā plaknē

Tiltiņa projekcija (bridge projection)  –

raksturo, vai skropstas ir vairāk uz āru 

nekā deguna sakne vai otrādi

Negatīva projekcija

https://www.opticianonline.net/cet-archive/5048


Antropometriskās atšķirības bērniem

J.Abbott «Special measures» Dispensing Optics, 2016, #8

A. Keirl Paediatric Eyecare – part two. Dispensing Optics, 

2010, #10

Ep01 - Optometry Pediatric Dispensing (EyeBids e-Learning) –

YouTube

Vecums 3-4½ 4½-6 6½-8½  10-11½ 13½  

Deguna saknes 

augstums (mm)

-0.8 -0.5 +0.5 +2.4 +4.5

Deguna saknes 

projekcija (mm)

+0.2 +1.0 +1.4 +1.6 +3.0

Frontālais leņķis (˚) 34 34 32 31 30

Deguntiņu atvēruma 

leņķis (˚)

35 34 32 29 29

https://www.youtube.com/watch?v=s3y-XF2cD_o


Antropometriskās atšķirības bērniem

A. Thompson «Mini-me? We shall see»

A. Keirl «Paediatric eyecare – part two. Anthropometry and spectacle frames for

children», Dispensing Optics, October, 2010

Sejas pazīmes

Līdz 5-7 gadu vecumam – reti ir deguna 
sakne, līdzena plata zona no pieres līdz 
degunam

Pēc 6 gadu vecuma – parādās īsti deguni 
un veidojas deguna sakne

Pēc 9 gadu vecuma – izveidojušies 
deguni, bet deguna projekcijas ir mazas

Pēc 10 gadu vecuma – labi izveidots 
deguns

Ap 13 gadu vecumu – sejas parametri 
līdzinās pieaugušo parametriem



Alicia Thompson «Mini-me? We shall see»

Aptuvenās atšķirības afrokarībiešu bērniem:

Deguna saknes augstums -2 mm
Projekcija -1 mm
Deguna platuma leņķis +7˚
Deguna izliekums +9˚

Papildus atšķirības Dauna 
sindroma gadījumā:

platāki deniņi;

mazākiem bērniem platāka 
galva, bet lielākiem bērniem -
mazāka;

lielākiem bērniem mazāks 
starpzīlīšu attālums

Antropometriskās atšķirības bērniem



Komunikācija

• atvērta un draudzīga attieksme

• pacietība

• lieliskas komunikācijas spējas

• iemaņas briļļu pielaikošanā, nepieciešamo
lielumu nomērīšanā

• sarunas un briļļu pielaikošanas laikā jāatrodas
bērna acu līmenī un bērns jāuzrunā vārdā

• primāri jāuzrunā bērns, neaizmirstot sarunā
iesaistīt arī vecākus

• apkalpošana var notikt arī bērnu spēļu stūrītī



Komunikācija

• Palīdziet bērnam pielaikot brilles vairākkārt, lai
pārliecinātos, cik viegli tās noņemt, vai ietvaru kājiņas ir
elastīgas, vai labi turas aiz ausīm.

• Nekad nedrīkstētu ļaut klientiem vieniem pašiem
izvēlēties briļļu ietvaru.

• Kad ir atrasti vairāki piemēroti varianti, gala vārds ir
bērnam un vecākiem.



Bērnu briļļu ietvaru atlases kritēriji

Izvēlētajam ietvaram jāatbilst ne tikai estētiskajām
prasībām, bet jāņem vērā arī vairāki citi faktori:

• svarīgi zināt un atcerēties, ka bērnu ietvari nav 
samazinātas pieaugušo briļļu kopijas

• briļļu lēcām jābūt pareizi novietotām attiecībā
pret acīm

• jānodrošina anatomiski pareiza ietvara
piegulēšana visās pozīcijās

• jābūt valkātājam drošam, nealerģiskam

• briļļu ietvaram jābūt vieglam, ērtam, stabilam

• nedrīkst bojāt bērna sejas audus, kavēt deguna
struktūru dabisko attīstību

• jānodrošina dabiska, neierobežota skatīšanas
caur brillēm



http://www.specsavers.co.uk/childrens-eyecare

Bērnu briļļu ietvaru tehniskie parametri

Bērnu ietvaru 
atšķirības no pieaugušo 

briļļu ietvariem:

• zemāks deguna tiltiņš 
un deguna balsti

• lielāks frontālais 
leņķis

• platāks deguna balstu 
atvēruma leņķis

• pantoskopiskais
leņķis tuvu 0 

• kājiņas ar atsperēm 
un iespēja tās saīsināt

Papildus:

• briļļu lēcas 
pasūtāmais diametrs 
būs mazāks

• lēcas lodziņa forma 
atšķiras no pieaugušo 
briļļu lodziņa formas

• briļļu kājiņa un 
aizausis ir īsāki

• īsāks verteksa
attālums



Zeiss model 155545

Zeiss model 155935

Mazākam bērnam paredzēts laba 

dizaina metāla ietvars



Briļļu ietvara izvēle

Plastikāta ietvari

Maziem bērniem anatomiski vislabāk piemēroti ir plastikāta 

ietvari, ja tie ir atbilstošas formas un izmēra, kā arī ir pareizās 

formas deguna tiltiņš.

Vissvarīgākais punkts ir ietvara deguna tiltiņa atbilstība bērna 

deguna saknei – tiem ir jābūt vienas formas un vienāda platuma.

Tā kā 90% no briļļu smaguma balstās uz deguna, tad neviena 

cita detaļa nav tik svarīga ērtai briļļu piegulēšanai.

Ja ietvara deguna tiltiņš nepielāgojas/neatbilst bērna deguna 

formai, tad tas meklē laukumu, kuram tas atbilstu – citiem 

vārdiem slīd nost no deguna!!

Jo lielāks ir deguna tiltiņa kontakta laukums, jo lielāks atbalsts un 

mazāks briļļu spiediens uz bērna degunu.



Briļļu ietvara izvēle

Plastikāta ietvari

«Klasiskais» briļļu tiltiņš ar negatīvu projekciju ir vispiemērotākais ļoti 

maziem bērniem, jo ieguļ vēl neattīstītajā deguna saknē un stumj 

ietvaru prom no sejas, kā rezultātā skropstas neskrāpē un neskarās 

klāt lēcām.

Atsevišķos gadījumos piemērotāks var būt arī atslēgas cauruma 

formas briļļu tiltiņš, jo tad galvenais smagums tiek vienmērīgi sadalīts 

uz deguna sāniem nevis uz deguna sakni. Ilgstošs spiediens var bojāt 

taukaudus, līdz pat deguna starpsienas deformācijai.

Negatīvas projekcijas tiltiņš

Pozitīvas projekcijas tiltiņš

Plastikāta ietvars ar atslēgas cauruma tipa briļļu tiltiņu



Briļļu ietvara izvēle

Silikona ietvari – mīksti, elastīgi, nedeformējami, 

viegls materiāls, bez sīkām metāla detaļām un 

atsperēm, drošs bērna veselībai.

Aukliņa ietvaru notur vietā un tas novērš skatīšanos 

pāri brillēm, kā arī neļauj bērnam brillītes raut nost.

Ja brilles nepieciešamas zīdainim, briļļu ietvaram ir 

perfekti jāpieguļ bērna sejai, lai tas nespiestu un 

nedeformētu mazuļa sejas audus.



Metāla ietvari

Lai arī metāla ietvarus bērniem piemeklēt ir daudz 

vienkāršāk nekā plastikāta, vislielākās raizes rada bērna 

vecumam un viņa drošībai atbilstoša ietvara atrašana.

Briļļu ietvara izvēle

Bērnu ietvari, kas ir 

pieaugušo ietvaru 

samazinātas versijas, 

nebūs tie piemērotākie.



Deguna balstu veidi

Metāla ietvari

Regulējami deguna balsti ir daudz piemērotāki.

Deguna balstu kājiņas nedrīkst būt pārāk tuvu acīm, jo negadījumā 

tās var traumēt acis un degunu (attēlā).

Lielāku atbalsta laukumu var panākt ar lielākiem deguntiņu 

spilventiņiem. Mazi un apaļi spilventiņi ne vienmēr būs piemēroti 

(īpaši maziem bērniem), tāpēc nebaidieties tos nomainīt uz 

lielākiem, lai briļļu svars būtu izlīdzinātāks.

Jostveida vai sedlveida deguntiņi būs piemērotāki maziem 

bērniem salīdzinājumā ar atdalītiem deguntiņiem, jo labāk 

balstīsies uz deguna.
Jostveida deguntiņi

Atdalīti degntiņi 

uz kājiņām

W-veida

W-veida tiltiņš bērnam nebūs piemērots, jo tos nevar 

pielocīt un to galvenais smaguma centrs būs uz 

deguna saknes.

Sedlveida deguntiņi



Nedrīkst aizmirst, ka bērniem atšķirībā no pieaugušajiem 
liela daļa dzīves paiet, skatoties uz augšu un cauri 
skropstām, tādēļ piemērota lieluma lodziņš neradīs draudus 
pareizai redzes attīstībai.

Pirmsskolas vecuma bērniem vislabāk ir atrast tādu 
ietvaru, kam lodziņa augstums sakrīt ar uzacu līniju.

Šaurie briļļu lodziņi mazāk ietekmē bērnus ar miopiju, bet 
lielākas problēmas var rasties hipermetropiem ar ezoforiju 
(nekoriģēta hipermetropija ar ezoforiju var dekompensēties 
līdz ezotropijai).

Jāatceras, ka brilles nekad neslīdēs uz augšu!

Brilles nedrīkst būt platākas par bērna seju.

Kam vēl jāpievērš uzmanība:

briļļu lodziņa lielums un forma

Ep01 - Optometry Pediatric Dispensing 
(EyeBids e-Learning) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=s3y-XF2cD_o


Briļļu kājiņas un aizauši

2. Lokveida jeb apaļās –

mazajiem bērniem (~no 3 

gadu vecuma)

3. Pilienveida vai hokejnūjas veida –

vecākiem pirmsskolniekiem un 

lielajiem bērniem  

1. Cilpveida – zīdaiņiem



Kam vēl jāpievērš uzmanība: pārāk garās briļļu kājiņas 



1. Jānovelk plastikāta uzgalis, atstājot metāla serdeni.

2. Jānokniebj šeit.

3. Jāuzmauc atpakaļ plastikāta uzgalis. Uzgalis sākas pirms auss.

Piezīme: Metāla kājiņai jābūt vienmērīga biezuma.

VAI

Ja, nevarat to izdarīt uz vietas optikā, norādīt optiķim, lai saīsina briļļu kājiņas par …. mm

2
3

Ja briļļu kājiņas ir par garu – nokniebjam tās īsākas:



Pretskatā - vissvarīgākais punkts ir ietvara deguna tiltiņa atbilstība 
bērna deguna saknei – tiem ir jābūt vienas formas un vienāda 
platuma. Jo lielāks ir deguna tiltiņa kontakta laukums, jo lielāks 
atbalsts un mazāks briļļu spiediens uz bērna degunu. 
* Skatoties uz bērnu tieši pretī, viņa acīm jābūt briļļu lodziņa vidū. 

Skats no augšas - briļļu kājiņām ir jāiet taisnā līnijā līdz ausīm, 
tām nav jāiespiežas vai jāielokās deniņos. Ja briļļu kājiņas 
iespiedīsies deniņos, brilles neturēsies un visu laiku slīdēs nost no 
deguna. 

Sānskatā - jāpievērš uzmanība briļļu kājiņu garumam. Briļļu 
kājiņu noliekumam jābūt gandrīz uzreiz aiz auss augšējās daļas. Ja, 
skatoties no sāniem, briļļu kājiņas nolokās pārāk tālu aiz ausīm, tad 
visdrīzāk briļļu ietvars izvēlēts par lielu. Ja briļļu kājiņas aiz ausīm ir 
atvirzītas no galvas, tās ir iespējams pieregulēt. 

Attēli no Finding glasses for your child: A printable guide for

parents glasses_printable_guide (wordpress.com)

Briļļu ietvara pielaikošana - kopsavilkums

https://toddlerglasses.files.wordpress.com/2016/08/glasses_printable_guide.pdf


Briļļu ietvara pielaikošana -
kopsavilkums

- Optician (opticianonline.net)

Sākotnējā pielaikošana – briļļu ietvara pirmā uzlaikošana

Noņemt kājiņu spiedienu no deniņiem – briļļu kājiņas nedrīkst
iespiesties sejas audos

Pārbaudīt, vai verteksa attālumi ir vienādi – abās pusēs jābūt
vienādam attālumam, ietvars nedrīkst būt sašķiebies

Pantoskopiskais leņķis – jābūt tuvu 0, lai atbilstu sejas plaknei

Deguna tiltiņš – deguna tiltiņa izliekumam jāsakrīt ar bērna deguna
un deguna saknes izliekumu

Briļļu kājiņu pielāgošana – jāpielāgo tā, lai tās atkārtotu bērna galvas
kontūru

Piekļaušanās – briļļu kājiņas vienmērīgi piekļaujas auss augšai un aiz 
ausīm

https://www.opticianonline.net/cet-archive/5048


Briļļu lēcu izvēle

Briļļu lēcām:

✓ jānodrošina nepieciešamā (izrakstītā) redzes korekcija

✓ jābūt pareizi centrētām

✓ jābūt izgatavotām no atbilstoša triecienizturīga materiāla

✓ jābūt viegli tīrāmām

✓ jābūt noturīgām pret skrāpējumiem

✓ jābūt pēc svara vieglām



Briļļu lēcu izvēle

Papildus kritēriji, izvērtējot bērnam izrakstīto briļļu recepti:

1. Bērna vecums un redzes attīstības posms;

2. Atbilstošās vecuma grupas īpatnības;

3. Izrakstītā briļļu recepte, briļļu valkāšanas režīms;

4. Kāds ir redzes asums ar izrakstīto korekciju;

5. Vecāku sniegtā informācija;

6. Esošo briļļu analīze – briļļu lēcas (materiāls, plāninājums), ietvara forma

Briļļu recepte pieaugušajiem un bērniem var izskatīties identiski, bet korekcijas mērķis 
var būt ļoti atšķirīgs (ne tikai koriģēt refrakcijas kļūdu, bet arī ārstēt, piemēram, 
ambliopiju vai šķielēšanu ar anizometropiju).



Iepriekšējās briļļu receptes analīze 

Ja bērnam jau ir bijušas brilles, svarīgi veltīt dažas minūtes iepriekšējo briļļu izvērtēšanai:

• lēcas laušanas koeficients (indekss)

• konkrētās lēcas veids un tips

• iemontētais lēcas izmērs un forma

• vertikālais un horizontālais centrējums

• verteksa distance, pantoskopiskais leņķis un ietvara piegulēšana uz sejas

• lēcas virsmas apstrāde

Lai novērstu nepierašanu pie jaunajām brillēm, bieži vien ir nepieciešams kopēt tādas 
lietas kā lēcas forma, lēcas materiāls, centrēšana un ietvara vispārējā piegulēšana.



Starpzīlīšu attālums (PD)

• lielākiem bērniem – ar pupillometru

• mazākiem bērniem nomēra ar lineālu

Briļļu lēcu izvēle

Mērījumi

Veidi, kā nomērīt starpzīlīšu attālumu:

(a) No vienas zīlītes centra līdz otras zīlītes 

centram

(b) No labās acs zīlītes malas temporāli līdz 

kreisās acs zīlītes malai nazāli

(c) No labās acs limba temporāli līdz kreisās 

acs limbam nazāli

(d) No labās acs ārējā kaktiņa līdz kreisās 

acs iekšējam kaktiņam
An overview of paediatric dispensing Part 2: Communication and lenses

by Andrew Cripps FBDO (Hons), Dispensing Optics, october 2015



Mērījumi

Briļļu lēcu izvēle

Inter-pupiliary distance

Box centre
distance

Horizontal lens size
DBL

A.Keirl «Paediatric eyecare – part three», Dispensing Optics, December 2010

Fundamentals of ophthalmic dispensing – 2 Everyday face, frame and 

centration measurements - Optician (opticianonline.net)

Horizontālā centrēšana

Lēcu optiskajam centram jābūt pēc 

iespējas tuvāk ietvara ģeometriskajam 

centram

https://www.opticianonline.net/cet-archive/5400


Vertikālā centrēšana

Pantoskopiskajam leņķim jābūt 0° (pieaugušajiem 8°-10°) un tāpēc lēcu 

optiskajam centram jāsakrīt ar zīlītes centru

Ja ietvaram būs lielāks pantoskopiskais leņķis, tad bērna sejas anatomisko īpatnību dēļ 

(neizveidojusies deguna sakne) ietvara apakšējā mala balstīsies uz vaigiem.

Tajā pašā laikā neliels pantoskopiskais leņķis var būt noderīgs bērniem ar garām 

skropstām – ietvara slīpums nodrošinās skropstu nepieskaršanos lēcām.

Pantoskopiskajam leņķim un vertikālajai lēcu centrēšanai jāsakrīt vai jāizmanto likums -

optiskais centrs jāpazemina par 0,5 mm uz katru pantoskopiskā leņķa grādu.

Īpaši svarīgi ievērot pareizu centrēšanu anizometropiju gadījumos, lai neradītu 

nevajadzīgus prizmatiskos efektus (lieti noder automatizētās centrēšanas sistēmas).

Mērījumi

Briļļu lēcu izvēle



Briļļu lēcu izvēle – lēcu materiāli

Lēcas materiāls CR39 Polikarbonāts Trivex Augsta indeksa 
plastikāts

Triecienizturība laba augsta augsta ļoti stiprs un 
triecienizturīgs

Virsmas izturība raksturīga 
noturība pret 
skrāpējumiem

ļoti mīksts laba noturība 
pret 
skrāpējumiem 
un plaisāšanu

augsta indeksa 
plastikāts 
nodrošina 
plānākas lēcas

UV aizsardzība* līdz 355 nm līdz 385 nm līdz 380 nm 380-396 nm

Laušanas 
koeficients

1,498 1,586 1,532 1,600 – 1,740

Abbes skaitlis 58 30 45 32 – 41

Īpatnējais svars 
(blīvums)

1,32 1,22 1,11 1,3 – 1,47

Minerālais stikls

+ mehāniski izturīgs pret 

skrāpējumiem

- smags

- plīstošs

- nav UV aizsardzības

Briļļu drošība ir 

vissvarīgākā, ja 

runājam par 

bērnu brillēm.

*ir ražotāji, kas jau piedāvā 100% UV aizsardzību polimēra lēcām



Briļļu lēcu izvēle

Lēcas diametrs

«+» gadījumā - jo mazāks, jo plānāka lēca => vieglums 

Ø 60

+7.00DS

Custom designed surfaced 45mm

Stock 60mm

Daudziem bērniem briļļu lēcas ir biezākas nekā tās būtu nepieciešamas, jo liela diametra stoka lēcas 

tiek liktas mazos ietvaros. Labas prakses piemērs būtu pasūtīt kataloga lēcas, nevis izmantot «Stoku» 

=> vieglākas, mazāks «burbulis» un daudz pievilcīgāka lēca => bērnam prieks.

Ø 65



Briļļu lēcu izvēle

Asfērika – plānāka, estētiskāka lēca = vieglums

• Plakanāka par 2-3D

• Nedaudz plānāka

• Laba sānu redze

• Mazāks briļļu palielinājums

Plāninājums – jo augstāks indekss, jo 

plānāka lēca => vieglums

taču pie maziem diametriem ne vienmēr 

augstāka indeksa lēca nozīmēs plānāku lēcu 

centrā. Prakse rāda, ka 1.6 lēcas ir tikpat plānas 

vai plānākas, toties izturīgākas par 1.74.

Šobrīd praktiski visi briļļu lēcu ražotāji piedāvā digitālos rīkus, lai aprēķinātu lēcas biezumu 

gatavajās brillēs. Šo rīku vajadzētu izmantot, lai uzskatāmi parādītu atšķirības dažādiem 

lēcu diametriem un biezumiem konkrētā ietvarā.



Briļļu lēcu izvēle - lentikulārās lēcas

Full and reduced aperture minus lens

forms

Full aperture

Positive

margin

lenticular

Plano

margin

lenticular

Super

lentil and

lentilux

Lentikulāras mīnus lēcas

A convex lenticular lens

Ļoti augstas tuvredzības vai hipermetropijas (piemēram, afakijas) 

gadījumos pielietojamas lēcas

Paediatric eyecare – part three by A.Keirl, Dispensing Optics, December 2010



Briļļu lēcu izvēle - bifokālās lēcas

Rekomendē taisnas malas segmentus T28 vai T35mm, kas 

dod labu optisko kvalitāti tuvumā.

Lodziņa (segmenta) augstums:

Zīlītes vidū bērniem, kas jaunāki par 5 gadiem

Līdz ar zīlītes apakšējo malu 5–8 gadus veciem bērniem

Līdz ar apakšējo plakstu vecākiem bērniem

Atzīmējot lodziņa (segmenta) augstumu,

1) jāatrodas vienā līmenī ar bērnu;

2) jānovelk segmenta augstuma līnija uz demo lēcas;

3) jānovēro bērns spēlējoties, lai pārliecinātos, ka bērns 

tuvumā skatās zem atzīmētās segmenta līnijas;

4) kad ir novērtēts tuvuma darbs, tad vēl jāizvērtē, kā bērns 

skatās tālumā – virs segmenta līnijas;

5) jānoinstruē vecāki, kā “strādā” bifokālās brilles.

B.J.Kushner Strabismus



Pareizi iemontētas 

bifokālās lēcas – lodziņa 

augstums zīlītes vidū



Briļļu lēcu izvēle - progresīvās brilles bērniem

Progresīvās lēcas centrēšanas krustam jābūt
atzīmētam

• 4mm virs zīlītes centra bērniem, kas jaunāki
par 8 gadiem, 

• 2mm virs zīlītes centra vecākiem bērniem

Progresīvajām lēcām jāizvēlas īsais koridors.

Progresīvās brilles neiesaka taisīt bērniem, kas 
jaunāki par 8-9 gadiem.

Pretnoguruma vai ofisa tipa lēcas var tikt
izmantotas vecākiem bērniem, kam ir datorredzes
sindroms (centrē kā ražotājs norādījis).

Daži ražotāji piedāvā arī miopijas progresēšanas
apturēšanai lietot speciāli dizainētas progresīvās
lēcas.



Briļļu lēcu izvēle

Klājumi, lēcu tonēšana un virsmas
apstrāde

Cietais klājums – acīmredzams labums
vairumam bērnu

Antirefleksais klājums – tie paši ieguvumi un 
labumi, kas pieaugušajiem. 

Lēcu tonēšana – kā redzes speciālists noteicis. 
Pastāvīgi tonētas saulesbrilles ar UV aizsardzību
atbalstāmas kā atsevišķs (otrs) korekcijas
līdzeklis.

UV aizsardzība:

• Bērniem – caurlaidīgākas acs optiskās

vides

• Cilvēkiem, kuru profesija vai vaļasprieki

saistīti ar ilgstošu uzturēšanos saulē

• Pacientiem pēc kataraktas operācijām, 

kam izņemtas acs lēcas

• Cilvēkiem, kam veiktas redzes korekcijas

(lāzera) operācijas

• Tāpat UV starojuma iedarbību var 

pastiprināt atsevišķu (fotosensibilizējošu) 

medikamentu lietošana



Īpašie gadījumi – ietvari tiek speciāli pielāgoti vai izgatavoti: 
sejas deformācijas, dzirdes aparāti

Optician (opticianonline.net)
Ep01 - Optometry Pediatric Dispensing (EyeBids e-Learning) - YouTube

Ja lieto dzirdes aparātu:
- jānovērtē, vai labāk lai briļļu kājiņas ir 
dzirdes aparātam priekšā vai aizmugurē;
- labāk izvēlēties plānas plakanas kājiņas, 
lai ausis neatļuktu.

https://www.opticianonline.net/cet-archive/4722
https://www.youtube.com/watch?v=s3y-XF2cD_o


Gatavo briļļu izsniegšana un aprūpe

2 galvenie pamatnoteikumi:

• Deguna tiltiņš un deguntiņi ir atbildīgi par briļļu pareizu
“sēdēšanu”.

• Briļļu kājiņas un aizauši ir atbildīgi par to noturēšanos uz
sejas.

Ja brilles būs vieglas, ērtas un, kas nav mazāk svarīgi – bērns
pats būs piedalījies to izvēlē, tad viņam būs lielāks prieks
brilles valkāt.

Vissvarīgākais ir pārliecināties, ka bērns jaunajās brillēs ir
laimīgs, un mēs - izdarot vislabāko - esam laimīgi līdz ar viņu. 



Nepieciešams arī izstāstīt un parādīt
briļļu kopšanu,

atbildēt uz visiem neskaidrajiem
jautājumiem,

izstāstīt par optikā pieejamo briļļu
aprūpes servisu.

Gatavo briļļu izsniegšana un aprūpe



Brilles, kas 
aizsargā



Valsts apmaksātie redzes korekcijas līdzekļi
bērniem
• Briļļu lēcu, briļļu ietvaru un kontaktlēcu izrakstīšanu un arī iegādi apmaksā
bērniem, kuriem diagnosticēta

• augstas pakāpes iedzimta miopija (virs 5,0 Dsph),

• augstas pakāpes hipermetropija (virs 4,0 Dsph),

• augstas pakāpes astigmātisms (virs 1,0 D),

• augstas pakāpes anizometropija (virs 2,0 D),

• afakija iedzimtu kataraktu gadījumos vai afakija iegūtu kataraktu gadījumos
vienai vai abām acīm,

• iegūta tuvredzība virs 7,0 Dsph,

• keratokonuss,

• akomodācijas šķielēšana, parēze – bifokālās briļļu lēcas,

• albīnisms,

• ar objektīvām izmeklēšanas metodēm pierādīta iedzimta tīklenes distrofija ar
fotofobiju – fotohromās briļļu lēcas,

• radzenes rētas, apduļķojumi (kosmētisko kontaktlēcu protēzes),

• III–IV pakāpes vājredzība neatkarīgi no refrakcijas anomālijas pakāpes.

Optikas preces bērniem | Nacionālais veselības dienests (vmnvd.gov.lv)

– publiski pieejama informācija par veikto iepirkumu un piedāvājumu 

valsts apmaksātajiem redzes korekcijas līdzekļiem

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/optikas-preces-berniem


Paldies optometristēm un dispensing 
opticians Dacei Vorobjovai Īrijā un 
Andai Veitai par nesavtīgo palīdzību un 
materiāliem prezentācijas tapšanā!

Paldies BKUS ASK pacientiem un viņu 
vecākiem!

Ja mēs bērnam piemeklēsim nepareizas
brilles, viņam tiks nodarīts pāri.

Turpretī, ja mēs atrodam viņa ideālās
brilles, tas ir profesionalitātes 
apliecinājums un nenovērtējams
ieguldījums savas prakses attīstībā.
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Association of British 

Dispensing Opticians - ABDO

Optician - career-long support for optical 

professionals - Optician (opticianonline.net)

Dispensing Optics CET materiāli

Atslēgas vārdi –

paediatric dispensing, 

fundamentals of

ophthalmic dispensing

https://www.abdo.org.uk/
https://www.opticianonline.net/


Paldies par 
uzmanību!

Lai mums kopā 
izdodas padarīt 
priecīgus un 
laimīgus visus 
briļļainos bērnus!


