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Fundus kamera

DRS:

•Pilnībā automatizēta darbība

•Neprasa īpašu speciālista apmācību

•Kompakts un erganomisks dizains

•Zema jaudas zibspuldze

•7 dažādi tīklenes lauki  45°

•Izmantojama gan skrīninga, gan 
diaganostikas nolūkiem

https://www.centervue.com/products/drs/



Fundus kameras ieguvumi

• Automatizēta attēla iegūšana

• Atvieglota pacienta fiksācija

• Mazākas iespējas apžilbināt pacientu

• Īss izmeklējuma laiks

• Attēlu var aplūkot uzreiz pēc  
izmeklējuma, kā arī izdrukāt vai nosūtīt 
pacientam uz  e - pastu



Normāla tīklene

Rīcība:
• Pacienta «vēstures» 

glabāšana 
salīdzinājumam 
nākotnē

• Pacients redz 
izmeklējuma 
rezultātu – labāka 
uzticība

Pacients piekritis bilžu publicēšanai



Nevienmērīgs biezums tīklenei

Rīcība:
• Pārdomāt ikdienas 

ēdienkarti
• Uzturā iekļaut 

produktus kas palīdz 
atjaunoties tīklenei

• Atkārtots 
izmeklējums pēc 3 
mēnešiem

Pacients piekritis bilžu publicēšanai



Holesterīna nosēdumi

Rīcība:
•Pacienta 
«instruktāža»
•Novērošana 
dinamikā – atkārtots 
fotouzņēmums pēc 3 
mēnešiem

Pacients piekritis bilžu publicēšanai



Mazkustīgs dzīves veids, muguras sāpes

Rīcība:
• Skaidrojošais darbs –

motivācija
• Ieteikt konsultāciju 

pie fizioterapeita
• Izrunāt minimālo 

ikdienas fizisko 
aktivitāšu  laiku

Pacients piekritis bilžu publicēšanai



Atradnes ar kurām jāsūta pie oftalmologa

Pacienti piekrituši bilžu publicēšanai

Rīcība:
• Konsultanta slēdziens un atradnes attēlojums 

– nosūtījums pie ārsta
• Komunikācija ar pacientu pēc oftalmologa 

vizītes

Rīcība:
• Konsultanta slēdziens par atradnēm –

nosūtījums pie oftalmologa
• Komunikācija ar pacientu pēc oftalmologa 

apmeklējuma



Vitamīnu ietekme uz nevienmērīgu tīklenes 
biezumu

Pacients piekritis bilžu publicēšanai

Rīcība:
• Rekomendācijas diētai un 

uztura bagātinātāju izvēlei
• Ieteicama kontrole



Ēdienkarte veselīgai tīklenei
• Antioksidanti- citrusa augļi, paprika, brokoļi, 

dzeltenie un sarkanie augļi un dārzeņi, saulespuķu 
sēlkas, mandeles u.c

• Omega 3 taukskābes – taukainas, aukstūdens zivis 
(lasis, siļķes, sardīnes)

• Cinks  - mājputnu gaļa, aknas, olas

• Luteīns un zeaksantīns – lapu zaļumi ( kāposti, 
romiešu salāti, spināti), brokoļi, zaļās pupiņas

• https://healthyeating.sfgate.com/diet-healthy-retinas-1787.html

Pēc uztura speciālistu ieteikumiem: lai cilvēka tīklene būtu veselīga 
ir jākļauj uzturā pēc iespējas vairāk pārtikas produkti, kuru sastāvā ir 

tīklenei labvēlīgas vielas.



Fundus kameras «plusi»
Redzes pārbaude, 

izmantojot oftalmoskopu

• Lielāka iespēja apžilbināt 
pacientu (fotostress)

• Mazāks apskatāmais 
tīklenes apgabals

• Garāks izmeklējuma laiks

• Nedaudz sarežģītāka 
pacienta instruktāža

• Pacients neredz savu tīkleni

Redzes pārbaude, 

izmantojot fundus kameru

• Mazāka pacienta apžibšana

• Lielāks apskatāmais tīklenes 
apgabals

• Pacients pats redz savu 
tīkleni

• Īsāks izmeklējuma laiks

• Vieglāka pacienta 
instruktāža



Optometrists – redzes aprūpes
speciālists

• Vairāk nekā briļļu un KL recepte!

• Uzticies man, bet ieskaties pats savās acīs!

• Seko līdzi, kā tu mainies!



Rūpēsimies par savu pacientu kopējo organisma 
veselību, lai arī viņu acis būtu veselas

Paldies par uzmanību!


