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Diskomforts kontaktlēcu 
lietošanas laikā, tā 

iespējamie risinājumi

Iveta Celherte

7.Novembris 2021.gads



Kontaktlēcu lietotāji pasaulē un Eiropā
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https://euromcontact.org/wp-content/uploads/2021/02/Tables-Publication-Report-2020-final-1.pdf

Kopējais kontaktlēcu lietotāju skaits 

visā pasaulē katru gadu sasniedz vairāk 

nekā 140 miljonus.

2020.gadā Eiropā kontaktlēcas lietoja 

vidēji 13.6% iedzīvotāji vecumā no  15-64 

gadiem. 

Kontaktlēcu lietotāju skaits 2020.gadā 

Eiropā salīdzinājumā ar 2019.gadu ir 

samazinājies vidēji par 7,2%



Kontaktlēcu lietošanas pārtraukšana (dropout)
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Katru gadu kontaktlēcas pārtrauc lietot, aptuveni,20% no visiem kontaktlēcu lietotājiem. Un šis skaitlis, ir 

līdzvērtīgs to pacientu skaitam, kas uzsāk kontaktlēcu lietošanu. 

Sulley (2017.gadā) savā pētījumā aplūkoja jauno 

kontaktlēcu lietotāju panākuma datus.

Izanalizējot pētījuma rezultātus tika secināts:

12 mēnešu laikā pēc pirmreizējās kontaktlēcu 

ielikšanas, KL turpina lietot 74%.

25% no lietošanas pārtraukšanas gadījumiem 

1.mēnesī

47% no lietošanas pārtraukšanas gadījumiem 

2.mēnesī

https://www.opticianonline.net/cet-archive/5327



Iemesli kontaktlēcu lietošanas pārtraukšanai 
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https://www.reviewofcontactlenses.com/article/every-patient-counts

1. Dumbleton K, Woods C, Jones L, Fonn D. The impact of contemporary contact lenses on contact lens discontinuation. Eye Contact Lens. 2013;39:93-99

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7323801/



Veiksmīga kontaktlēcu lietošana
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Pazīmes, kas liecina, ka KL lietošana ir veiksmīga 

Komfortabla KL lietošana  vismaz 12h dienā

Komfortabla KL lietošana  vismaz 6 dienas nedēļā

Redze KL lietošanas laikā tik pat laba /labāka kā redze brillēs

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/eye-glasses-icon-modern-eyeglasses-on-blue-round-vector-18673963
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https://www.1800contacts.com/eyesociety/can-you-wear-torn-or-ripped-contact-lenses/

Kontaktlēcu diskomforts

Kontaktlēcu diskomforts –stāvoklis, ko 

raksturo epizodiskas vai  patstāvīgas 

nelabvēlīgas acu sajūtas, ar  vai bez redzes 

traucējumiem KL lietošanas laikā, kā 

rezultātā samazinās saderība starp KL un 

acs vidi un tas var izraisīt samazinātu KL 

lietošanas laiku vai pilnīgu KL lietošanas 

pārtraukšanu.



Pazīmes, kas liecina par KL diskomfortu
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Samazinās komfortabls 

KL lietošanas laiks

Samazinās kopējais KL 

lietošanas laiks

Īslaicīgs KL lietošanas 

pārtraukums

Pastāvīgs KL 

lietošanas 

pārtraukums

Pārejoši un/vai 

izmērāmi redzes 

traucējumi

https://www.eyehealthweb.com/eye-pain/

https://www.bettervisionguide.com/6-tips-beating-contact-lens-discomfort/

https://www.visiondirect.co.uk/eye-care-centre/dry-eyes-and-contact-lenses

https://www.perfectlensworld.com/articles/7-questions-contact-lenses-versus-glasses
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Kontaktlēcu diskomforta iemesli

https://www.tearfilm.org/tfoscldreport-english/tfos-cld-definition-classification.htm
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Ar KL materiālu saistīties KLD iemesli

https://www.researchgate.net/figure/Food-and-Drug-Administration-FDA-classification-of-soft-contact-lens-materials_tbl2_343242484

https://www.clspectrum.com/issues/2006/may-2006/the-role-of-oxygen-in-successful-lens-wear

https://www.researchgate.net/figure/The-modulus-measured-for-all-lens-types-The-error-bars-represent-SDs-between-five-lenses_fig5_320915458

https://www.clspectrum.com/issues/2011/july-2011/dry-eye-in-soft-contact-lens-wearers

1. Ūdens saturs un joniskums

2. Skābekļa caurlaidība

3. Kontaktlēcu modulis

4. Kontaktlēcu dehidratācija



Mīksto KL virsmas īpašības kā iemesls KLD
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1. Berze un lubricitāte

https://www.tearfilm.org/tfoscldreport-english/tfos-cld-definition-classification.htm

https://www.clspectrum.com/supplements/2011/september-2011/special-edition-2011/font-color-000000-special-edition-2011-font-(10)

2. Kontaktlēcu mitrināšanās spējas



AIR OPTIX® plus HydraGlyde®

Unikāla aizsardzības un mitruma kombinācija
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Air Optix patentētā virsmas tehnoloģija nodrošina 

izcilu aizsardzību pret virsmas nosēdumiem

un mitrināšanu

Apvienojumā ar HydraGlyde Moisture Matrix

tehnoloģiju tiek nodrošināta ilgstošāka virsmas 

mitrināšana



SmartShield™ tehnoloģija
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Asaru plēvītes plīšanas laikā, KL virsma tiek pakļauta gaisa ietekmei. 

Starp acu mirkšķināšanām silikona polimēri tiecas pārvietoties uz KL 

ārējo virsmu.

Šajā brīdī KL virsma ir vairāk pakļauta lipīdu iedarbībai un uz KL 

virsmas var veidoties lipīdu nosēdumi.

Uz KL virsmas esošie lipīdu nosēdumi var provocēt diskomfortu 

un samazināt redzes asumu



SmartShield™ tehnoloģija
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SmartShield™ tehnoloģijas pamatā ir 25μm plāna 

plazmas virsmas apstrāde, kas pastāvīgi 

savienota ar KL1,4,5

● Izveido aizsargbarjeru lipīdu nosēdumiem

● Samazina silikona daudzumu, kas sasniedz KL ārējo 

virsmu †

Zemākā lipīdu nosēdumu iedarbība starp visām 

pārbaudītajām SiHy kontaktlēcām.(0.9%)2,3*



Visās Air Optix KL esošā aizsardzība pret nosēdumiem, 
tagad sniedz arī ilgāku lēcu mitrināšanu
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Pētījumā, kur 30 dienu garumā, salīdzināja 

Air Optix plus HydraGlyde KL + Hydraglyde

KKL ar konkurentu KL zīmoliem (+ parastais 

MPS),secināja, ka AirOptix plus Hydraglade

KL ir zemāks kopējais holesterīna 

nosēdumu daudzums salīdzinājumā ar 

konkurentu KL zīmoliem.



Kas ir HydraGlyde® Moisture Matrix? 
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Speciāli SiHy KL izveidots virsmas aktīvs 

mitrināšanas līdzeklis

HydraGlyde® Moisture Matrix piesaista un 

saglabā mitrumu uz KL virsmas,lai

nodrošinātu ilgstošāku KL mitrināšanu

Uzlabota kontaktlēcas

virsmas mitrināšana1*



Kā HydraGlyde® Moisture Matrix darbojas? 
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BO

Poly(oxyethylene)x

Piesaista mitrumu

Poly(oxybutylene)y

Mērķē uz silikonu 

EO
Hidrofobiskās polietelēna glikola

ķēdes mērķē uz brīvajiem silikona 

polimēriem. KL virsma kļūst 

hidrofila un piesaista papildus 

mitrumu.



Kāda ir HydraGlyde® Moisture Matrix tehnoloģijas nozīme?
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The HydraGlyde® absorbējas uz AIR OPTIX® plus 

HydraGlyde kontaktlēcas virsmas

Mijiedarbojoties ar SmartShield®-aizsragā kontaktlēcas 

virsmu, radot hidrofilāku virsmu, lai palīdzētu piesaistīt un 

noturēt mitrumu

Izveido ilgstošu lēcas virsmas mitruma slāni 1

1

2

3
+1°

Sākotnējais 

kontakta leņķis

Kontakta leņķis 

pēc 16h ilgas KL 

lietošanas



AIR OPTIX® plus HydraGlyde® Contact Lenses 

apvieno 2 unikālas tehnoloģijas
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Ilgstoša KL virsmas 

mitrināšana6-8†

®

Lieliska pretestība pret 

nosēdumiem1-3

Nemainīgs komforts

no 1.dienas līdz 30

dienai.4,5*



Mīksto KL dizains un piegulēšana kā iemesls KLD
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1. Kontaktlēcas diametrs un spēja nosegt radzeni 

https://www.clspectrum.com/issues/2017/december-2017/custom-soft-lenses-indications,-design,-and-fitt

https://www.slideshare.net/PrashantPatel26/contact-lens-62135575i

2. Kontaktlēcas bāzes liekuma 

rādiuss, KL sagitālais dziļums 

un KL kustības uz acs



Mīksto KL dizains un piegulēšana kā iemesls KLD
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3. Kontaktlēcas centrēšanās

https://www.researchgate.net/figure/An-example-of-a-good-soft-contact-lens-fit-demonstrating-on-eye-centration-left-and_fig3_285651410

http://clearlab.us/index.php/technology/

https://www.researchgate.net/figure/Soft-toric-contact-lens-design-A-Dynamic-toric-stabilization-system-used-in-toric-soft_fig3_221926231

https://www.malayaoptical.com/5-things-about-multifocal-contact-lenses/

4. Kontaktlēcas malas dizains un novietojums

5. Toriskās un multifokālās kontaktlēcas



KL nosēdumi kā iemesls KLD
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1.Proteīnu nosēdumi 2. Lipīdu un mucīna nosēdumi

https://www.jnjvisioncare.co.uk/sites/default/files/public/uk/documents/EducationalMoments/S03M01/gettingcomfortablewithdeposits.pdf

https://www.opticianonline.net/cet-archive/5915

Lipīdu un olbaltumvielu nosēdumu tendences dažādiem KL materiāliem



Kontaktlēcu lietošanas modalitāte kā iemesls KLD
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1. Kontaktlēcu nomaiņas režīms

https://www.clspectrum.com/issues/2021/january-2021/contact-lenses-2020

https://www.vectorstock.com/royalty-free-vector/time-contact-lens-icon-outline-style-vector-24363457

Kontaktlēcu pielaikošanas tendences 2020.gadā

Kontaktlēcu lietošanas režīms var mijiedarboties 

ar KL skābekļa caurlaidību un ietekmēt KLD

2.Kontaktlēcu lietošanas ilgums

Fonn un Morgan savos pētījumos atklāja, ka 

pēc pirmreizējās KL pielaikošanas komforta līmenis

būtiski izmainās pirmajās pāris lietošanas nedēļās 

Kontaktlēcu lietošanas ilguma

ietekme novērota pētījumos, kas

salīdzina SiHy un Hy materiāla

kontaktlēcas.

Pētījumos, kuri ilga līdz 30 dienām

augstāks komforts ar Hy KL.

Pētījumos, kas aizņēmuši ilgāku laiku,

augstāks komforts tiek 

atzīmēts SiHy materiāla KL



Kontaktlēcu lietošanas modalitāte kā iemesls KLD
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3.Kontaktlēcu nomaiņas biežums

Pārvalkātas KL ir iemesls KL diskomfortam, jo uzreiz

pēc ielikšanas acīs, KL materiāls sāk piesaistīt asaru 

plēvītes komponentus.

https://thewashingtonnote.com/do-contact-lenses-really-break/

https://www.istockphoto.com/search/2/image?mediatype=illustration&phrase=day+and+night

Boswall un kolēģi veica retrospektīvu pētījumu, kura 

laikā salīdzināja 

EW kontaktlēcu lietotājus

1.grupa KL maiņu veica pēc noteikta grafika (pēc 7 vai 

14 dienā),

2.grupa KL nomaiņu neveica plānoti

Simptomi- nieze, dedzināšanas ,sausuma un 

svešķermeņa sajūta mazāka 1 grupai. 

Secinājums: mākslīgi palielinot KL nomaiņas 

režīmu, palielinās diskomforta simptomi

Sausuma sajūta ar KL dienas beigās 

un diskomforts ar KL ir visizaicinošākās 

sūdzības ar kurām mūsdienās cīnās KL 

industrija

4. Diennakts laiks

Begley ar kolēģiem pētīja KL lietotājus no 

Ziemeļamerikas optometristu praksēm un secināja,ka:

1. Diskomforts ar KL palielinās dienas laikā (no rīta 

šo sūdzību atzīmē 19% pētījuma dalībnieku, vakarā 

56% pētījuma dalībnieku.

2. Sausuma sajūta starp KL lietotājiem palielinās 

līdz ar stundu skaitu, kas pavadīta KL (2h pēc 

ielikšanas par to ziņoja 12,7%, dienas beigās 28.5% 

KL lietotāju)



Kontaktlēcu kopšanas līdzekļu ietekme uz KLD
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Konservanti

Surfaktanti un 

virsmas mitrinātāji

https://www.aao.org/eye-health/glasses-contacts/contact-lens-cleaning-solution-basics

Bufersistēmas

H2O2PHMB

Lielmolekulārie

(Polyquad)

Ph

Viskozitāte

Osmolaritāte

Virsmas spraigums



HydraGlyde® kontaktlēcu kopšanas šķidrumi, uzrāda palielinātu,komfortablu KL 

lietošanu simptomātiskiem AIR OPTIX® lietotājiem, salīdzinājumā ar ierasto 

MPS*†
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Palielināts komfortablas lietošanas laiks salīdzinājumā ar ierasto MPS 

starp simptomātiskiem * kontaktlēcu lietotājiem1-3†

stundas 

vairāk

2
stundas 

vairāk

3
Gandrīz



Dažādu faktoru ietekme uz KLD
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Tonētās/Krāsainās KL

Mīksto KL toņu veidi:

• «apstrādes» nokrāsa 

(viibility)

• KL acu nokrāsas 

uzlabošanai 

(enhancement)

• Puscaurspīdīgās nokrāsas

• Necaurspīdīgās nokrāsas

https://chiaralens.com/en/blog/how-to-take-care-of-colored-contact-lenses/
https://www.opticianonline.net/cet-archive/95

https://www.verywellhealth.com/can-i-use-eye-drops-with-my-contact-lenses-3421641

KL atzīmes

Mitrinošie acu pilieni

47% KL lietotāju 

atzīst, ka mitrinošie 

pilieni nodrošina tikai 

mērenu un neilgstošu 

diskomforta simptomu 

atvieglošanu

Šķidrums KL blisterī

KL blistera šķīduma 

sastāvā ir:

• Ūdenī šķīstoši polimēri

• Virsmaktīvās vielas

• Mitrinošie aģenti
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Ar pacientu saistītie KLD iemesli

Nemainīgie pacienta faktori:

1. KL lietotāja dzimums

2. KL lietotāja vecums

3. Etniskā piederība

4. Asaru plēvītes kvalitāte un kvantitāte

5. Mirkšķināšanas biežums un pilna/nepilna 

mirkšķināšana

6. Sistēmiskās slimības

7. Sezonālās alerģijas

https://www.zoro.co.uk/shop/site-safety/office-signs/125mm-diameter-male-and-female-symbol-washroom-sign/p/ZT1030737P

https://www.chicagotribune.com/opinion/commentary/ct-age-ghetto-children-seniors-retirement-perspec--20141017-story.html

https://www.fca.org.uk/insight/ethnicity-personal-finances-and-coronavirus

https://dresden.vision/eye-health/dry-eye
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Ar pacientu saistītie KLD iemesli

Mainīgie pacienta faktori

1. Medikamentu lietošana

2. Uzturs, uzņemtais šķidruma daudzums, alkohola 

lietošana

3. Smēķēšana

4. Kosmētikas lietošana

5. KL lietošanas instrukciju ievērošana

6. Psiholoģiskais faktors/nogurums

https://sites.google.com/site/ourpharmacyal/medicaments

https://eu.usatoday.com/story/news/health/2019/01/02/new-year-diet-how-pick-right-one-and-stick/2457597002/

https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/how-much-water-should-you-drink

https://www.conehealth.com/services/behavioral-health/7-things-drinking-alcohol-does-to-your-body/
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Izmaiņas acu veselības rādītājos KL lietotājiem un  KLD

Izmaiņas radzenē

1. Epitēlijs kļūst plānāks un palielinās 

epitēlija šūnu izmēri

2. Samazinās keratocītu blīvums stromā, 

balti punktveida apmuļķojumi stromas

mugurējā daļā, infiltrāti stromā, 

stromas neovaskularizācija

3. Endotēlija pūtītes, samazināts 

endotēlija šūnu blīvums,endotēlija

polimegatisms

4. Radzenes tūska,radzenes formas 

izmaiņas

Izmaiņas limbā

Jaunveidotie asisnsvadi,limba

cilmes šūnu deficīts

Izmaiņas konjunktīvā

Konjunktīvas 

krāsošanās, plakstam 

paralēlās konjunktīvas 

krokas, hiperēmija, 

konjunktīvas 

metaplāzija, samazinās 

Gobleta šūnu 

blīvums,konjunktīvas

papillas, papilārais

konjunktivīts

https://www.catonsvilleeye.com/blog/the-4-biggest-contact-lens-mistakes-to-avoid



Izmaiņas acu veselības rādītājos KL lietotājiem un  KLD
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KL ietekme uz Meiboma dziedzeriem

KL lietošana ir potenciāls Meiboma dziedzeru 

izmaiņu cēlonis un var izraisīt Meiboma

dziedzeru disfunkciju

KL lietošana ietekmē Meiboma dziedzeru 

morfoloģiju un lielākas izmaiņas novēro augšējā 

plakstiņā kā apakšējā plakstiņā

KL ietekme uz plakstu malām
Augšējā plaksta marginālā konjunktīva ir tiešā 

saskarē ar KL un tiek pakļauta berzes 

mehāniskajai iedarbībai mirkšķināšanas laikā.

Augšējā plaksta epiteliopātija ir viena no 

nedaudzajām klīniskajām pazīmēm,kas ir saistīta 

ar sausuma sajūtu gan KL lietotājiem,gan KL 

nelietotājiem. 



Apkārtējās vides faktori un KLD

© 2018 Novartis  

31

1. Zems mitrums

2. Temperatūra

3. Klimats

4. Piesārņojums un gaisa kvalitāte

5. Profesionālie faktori

6. Apkure/gaisa kondicionieri, iekšējā telpas vide

7. Atmosfēras spiediens

https://www.bison.net/en/tips/working-in-relatively-low-air-humidity

https://www.dreamstime.com/stock-illustration-thermometer-temperature-instrument-measuring-hot-cold-temperatures-meteorology-image93886079

https://international.gorenje.com/products/home-heating-and-cooling/air-conditioners/cooling-and-heating-with-air-conditioners



Ar redzi saistīti KLD iemesli un risinājumi 
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32https://www.optometrytimes.com/view/4-vision-related-causes-of-contact-lens-discomfort

http://www.tfosblog.org/?p=257

Risinājumi:

1. Adekvāti briļļu vertex

attālumam pārveidota KL 

recepte

2. Papildus plus tāluma 

korekcijai, lai atslogotu 

akomodāciju (tāluma redze 

nepasliktinās)

Pārkoriģēta 

miopija
Neizkoriģēts 

astigmatisms

Risinājumi:

1. Toriskās KL pacientiem ar 

Cyl ≥ 0,75D 

2. Sfērisko KL lietotājiem ar 

astigmatismu un 

sūdzībām par 

diskomfortu-toriskās KL  

Binokulārās

redzes un 

akomodācijas 

traucējumi

Presbiopija

Risinājumi:

1.Binokulārās 

redzes/akomodācijas 

traucējumu ārstēšana

Risinājumi:

1. Multifokālās KL



Kontaktlēcu diskomforta novērtēšanas metodes
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Contact Lens Dry Eye Questionnaire (CLDEQ)

McMonnies questionnaire

https://www.semanticscholar.org/paper/McMonnies-questionnaire%3A-enhancing-screening-for-Gothwal-Pesudovs/494aebc754fffe8d0369259997b56f8624049df0/figure/3

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/cxo.12597

https://fyidoctors.com/en/blog/categories/fashion-beauty-and-lifestyle/why-daily-disposable-contact-lenses-are-a-healthy-choice-for-your-eyes

Jautājumi KL pacientiem bez sūdzībām par KLD

1.Vai redze KL mainās dienas laikā?

2. Vai acis nogurst dienas laikā?

3. Vai acis KL lietošanas laikā kļūst apsārtušas?

4. Cik h/dienā tiek pavadītas pie ekrāniem?

5. Vai KL tiek lietotas guļot?

6. Lūdzu izstāsti, kā jūties ar KL dienas laikā?



Risinājumi KL diskomforta mazināšanai
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Identificēt un ārstēt pastāvošās sistēmiskās un acu saslimšanas, kas nav saistītas ar KL lietošanu

https://indianexpress.com/article/parenting/learning/51-fun-facts-about-the-human-body-from-a-science-teacher-5866886/

Ar KL nesaistīti diskomforta iemesli:

1. Lietotie medikamenti (antihistamīni,onkoloģiskie

medikamenti,glaukomas medikamenti)

2. Sistēmiskās saslimšanas (autoimūnās sasimšanas,Šegrēna

sindroms)

3. Acu plakstiņu saslimšanas un anatomiskās izmaiņas (ektropijs, 

blefarīts, Meiboma dziedzeru disfunkcija)

4. Asaru plēvītes izmaiņas 

5. Konjunktīvas izmaiņas (pingvekula, sezonālie konjunktivīti)

6. Radzenes saslimšanas (keratīts, kas attīstās sekundāri acs 

anatomiskām izmaiņām vai vispārējām organisma saslimšanām
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pacientam ar klīniski 
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PLACEBO efekts
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36https://www.vox.com/science-and-health/2017/7/7/15792188/placebo-effect-explained

Cristina Arroyo-Del Arroyo (2020) gada savā darbā pētīja vai 

KL lietotājiem ar KLD, to ir iespējams samazināt ar placebo 

efektu. 

Simptomātiski KL lietotāji ar KLD sadalīti 2 grupās. Mēneša 

garumā:

• 1.grupa (pētījuma grupa) lietoja DD (Delefilcon A) KL

• 2.grupa (kontroles grupa) lietoja maskētas ierastās mēneša KL

1.Pētījuma grupa uzrāda pieaugumu sausās acs 

novērtēšanas anketā, acīs klīnisku izmaiņu  nenovēro.

2. Kontroles grupai diskomforta simptomi, lietojot 

maskētās KL ievērojami uzlabojās, bet acīs novēroja 

izmaiņas (limba hiperēmija, konunktīvas hiperēmija

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Arroyo-Del+Arroyo+C&cauthor_id=33071184


Nākotnes vīzija

© 2018 Novartis  

37

Ir izskaitļots, ka par 3,5% samazinot 

to KL lietotāju skaitu, kas katru gadu 

izvēlas pārtraukt KL lietošanu, laikā 

līdz 2040.gadam būtu iespējams 

panākt, ka KL pacientu skaits 

prakses vietās dubultotos!

https://www.clspectrum.com/issues/2020/may-2020/dropping-the-dropout-rate

Sulley pētījumā,kur tika apskatīti 

veiksmes faktori jaunajiem KL 

lietotājiem secinaja- 71% no 

pacientiem,kas izvēlas 

pārtraukt KL lietošanu, netika 

piedāvāta alternatīva KL vai 

cits rīcības plāns 
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Paldies par uzmanību!


