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Novecošanās problēma un paaudžu atšķirības

https://www.indexmundi.com/latvia/age_structure.htm

Avots: http://www.cesis.lv/uploads/files/uznemeji/ArtaBiruma.pdfl

Vecuma sadalījums pa grupām

15-24 gadi – 9%

25-54 dadi- 40,41%

55-64 gadi-14,77%

Vairāk kā 65 gadi- 20,5%

Būtiskākais Baby boomers un X paaudzēm:

1. Regulāri izmanto digitālās ierīces un tas palielina viņu redzes 

prasības

2. Pilnībā materiāli neatkarīgi un nodrošināti

3. Vairāk kā 2/3 izskatās jaunāki par patieso vecumu

4. Gatavi ieguldīt finanšu līdzekļus, lai saglabātu jauneklīgu izskatu 



Presbiopi un kontaktlēcas

Ievērojams KL lietotāju skaita samazinājums sasniedzot 

presbiopijas vecumu

https://www.clspectrum.com/supplements/2010/march-2010/presbyopia-opportunity/40-is-the-new-20-20-x2014;-presbyopia-equals-opp

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

Kopējais multifokālo kontaktlēcu procentuālais 

sadalījums 12%

4 no 10 KL lietotājiem ir vecumā 40+

Potenciālais MF kontaktlēcu lietotāju skaits 

varētu sasniegt 20%



Kas kavē multifokālo KL skaita pieaugumu? 

1. Zema interese?

http://cdn.coverstand.com/22431/289126/509eeea3d842141df28c730c23507c874805ed86.1.pdf

Iemesli, kāpēc presbiopi ir 

ieinteresēti multifokālajās KL:

1. Izskats

2. Ērtības

3. Funkcionalitāte



Kas kavē multifokālo KL skaita pieaugumu? 

2. Zemas redzes prasības?

Lai varētu piedalīties ikdienas aktivitātēs presbiopi vēlas 

vienlaicīgi skaidru redzi dažādos attālumos

https://www.webwise.ie/teachers/considerations-for-smartphone-use-in-schools/

https://www.istockphoto.com/search/2/image?phrase=reading+newspaper

http://www.antirootkit.com/how-to-prevent-problems-on-your-work-computer/



Kas kavē multifokālo KL skaita pieaugumu

https://contactscompare.com/blog/bifocal-contacts-multifocal

https://coopervision.co.uk/practitioner/clinical-resources/fitting-soft-multifocal-contact-lenses /

Lielākie redzes izaicinājumi presbiopiem

Redzes prasības dažādu uzdevumu veikšanai presbiopiem
Joan Gispets Task oriented visual satisfaction and wearing success with two different simultaneous 

vision multifocal soft contact lenses (2011)



Kas kavē multifokālo KL skaita pieaugumu? 

3. Redzes aprūpes speciālistu zemā ieinteresētība?

Pašreizējie MF KL lietotāji atzīst, ka vairumā gadījumu sākotnējo 

sarunu par multifokālajā KL uzsāk tieši redzes aprūpes speciālisti

https://www.1800contacts.com/eyesociety/when-the-doc-says-no/

Multifokālo KL lietotāju skaitu būtu iespējams palielināt ,palielinot 

redzes aprūpes speciālistu pārliecību, par pacientu ieguvumiem 

no multifokālajām KL



Multifokālās KL- jauns ceļš pacientam vai arī redzes 

aprūpes speciālistam?

67% MF KL 

lietotāju ir 

apmierināti 

ar savām KL 



Kontaktlēcu dizaini pacientiem ar presbiopiju

Kontaktlēcu dizaini pacientiem ar 

presbiopiju

Bifokālās KL Multifokālās KL 

Alternējošs
Koncentrisks 

(2 zonas)
Difrakcijas Asfērisks

Koncentrisks 

(multi zonāls)
Difrakcijas

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/opo.12091



Multifokālo KL dizaini 

Šīs KL veidotas ar nelielu centrālo gredzenveida zonu, 

kas nodrošina tuvuma vai tāluma redzi un to ieskauj 

nākamā gredzenveida zona, kas nodrošina tāluma vai 

tuvuma redzi

Koncentrisks dizains

Centrālās zonas izmērs parasti 2/3 līdz 3/4 no zīlītes 

izmēra pie normāla apgaismojums

https://contactscompare.com/blog/bifocal-contacts-multifocal/



Multifokālo KL dizaini 

Asfērisks dizains

https://contactscompare.com/blog/bifocal-contacts-multifocal/

Darbības pamatā pakāpeniska KL priekšējās 

vai aizmugurējš virsmas liekuma maiņa

Kontaktlecu darbības pamatā 2 dizaini:

1. Centre-near dizains (KL centrā tuvuma 

zona)

2. Centre-distance (KL centrā tāluma 

zona) 



Alcon Precision profile design

Gluda KL virsmas stipruma 

maiņa nepārtrauktai redzei

Biasfērisks virsmas dizains
Tuvuma centra 

(Centre-Near) dizains



Alcon Precision profile design

Tuvuma centra dizains strādā sinerģiski ar dabisko zīlītes funkciju

Skatoties tuvumā zīlīte 

sašaurinās, tāpēc abām KL 

ir tuvuma zona lēcas centrā

Skatoties tālumā zīlīte 

paplašinās, tāpēc abām KL ir 

tāluma zona lēcas perifērijā



Alcon Precision profile design

Papildus mīnuss optiskās 

zonas perifērijā,atļauj lietot 

papildus «+»stiprumu 

tālumam.

Izstrādāts speciāli, lai 

uzlabotu tuvuma redzi, bez 

tāluma redzes 

pasliktināšanās.



Multifokālo KL pielaikošanu ietekmējošie faktori

Pacienta vecums

1. Palielinoties vecumam, palielinās ADD 

lielums

2. Palielinoties vecumam, samazinās zīlītes 

diametrs (palielinās fokusa dziļums un 

spēja MF KL zonas izmantot lietderīgi)

https://www.muhealth.org/our-stories/premature-aging-four-biggest-culprits-watch

https://www.clspectrum.com/issues/2021/june-2021/presbyopia-the-short-journey-to-soft-lens-success

Zīlītes izmērs

1. Fotopiskos apstākļos zīlīte samazinās 

par ~ 0,5 mm 



Multifokālo KL pielaikošanu ietekmējošie faktori

Asaru plēvīte 

1. Nozīmīgs lielums veicot presbiopu

korekciju ar KL

2. Sensorās acu dominaces noteikšanai 

izmanto +1,5D

1. Ar vecumu samazinās asaru produkcija

2. Mainoties plaksta formai, samazinās 

spēja noturēt asaras

3. Samazināts BUT laiks

https://dresden.vision/eye-health/dry-eye

https://eyelovecares.org/dominant-eye-test/

Acu dominance

Atlases kritēriju veiksmīgai MF KL pielaikošanai

Joan Gispets Task oriented visual satisfaction and wearing success with two different simultaneous 

vision multifocal soft contact lenses (2011)



Multifokālo KL pielaikošana

1. Redzes pārbaudes veikšana pirms multifokālās KL pielaikošanas 

• zīlītes diametra mērījum, 

• sensorā acs dominante, 

• HVID- radzenes diametrs,

• Acs veselības stāvokļa novērtējums  (biomikroskops, tearoskops)

2. Proves KL izvēle

• Max «+» tālumā

• Min ADD 

• Verteks distances pārrēķins 

3. Proves KL novērtēšana

• Pēc 10 minūtēm, kuras pacients pavadījis dabīgas redzes apstākļos, ārpus 

kabineta

• Veic binokulāro redzes novērtējumu tuvumā un tālumā skatoties uz 

sadzīviskiem priekšmetiem

• Neizmanto foropteru un oklūderi



Multifokālo KL novērtēšana uz acs

Centrēšanās uz acs 

attiecībā pret zīlīti un 

radzeni

Šķēršļi skaidrai redzei ar 

multifokālajām KL:

1. KL decentrācija vairāk kā 1mm

2. Pārāk kustīga KL

.

file:///C:/Users/Lietotajs/Downloads/cxo.12488.pdf



Alcon Multifokālo KL pielaikošana

Sākotnējās KL izvēle

Maksimālais pluss tālumā un minimālais ADD, lai iegūtu 

skaidru redzi visos attālumos.

Noteikt verteks koriģēto maksimālo Plus tāluma korekciju, 

kas iegūta pēc sfēriksā ekvivalenta, papildus pievienot       

+ 0,25D binokulāri

Noteikt sākotnējo KL ADD balstoties uz tabulu

Ārpus kabineta, dabīgas 

redzes apstākļos



Alcon multifokālo KL pielaikošana

Tāluma virskorekcija

Redzes asuma pārbaude tuvumā un tālumā ar ikdienas 

objektiem

Veikt monokulāro un binokulāro virskorekciju

Ja nav 0,00 pielaikot jaunu proves KL

Apsver iespēju izsniegt proves KL uz 1-2 nedēļām, lai 

pacients varētu pārliecināties par to darbību reālajā 

pasaulē

PADOMI VIRSKOREKCIJAI

• Redzes novērtējumu 

vienmēr veikt binokulāros

apstākļos

• Virksorekcijas mērķis ir iegūt 

Max «+» tālumā 

• Neveikt ADD maiņu

Līdz pat 96% pielaikošanas panākumi 
Ievērojot multifokālo KL pielaikošanas instrukciju



Uz pacienta vajadzībām centrēta multifokālo KL lietotāja aprūpe

https://catalyst.nejm.org/doi/full/10.1056/CAT.17.0559

Noteikt 

situācijas, 

kurās MF KL 

būtu labākais 

korekcijas 

līdzeklis

Piedāvāt 

atbilstošus 

risinājumus, 

balstoties uz 

pacienta 

novērtējumu

Saprast, kuros 

brīžos pacients 

briļļu lietošanu 

atzīst par 

pieņemamu

Neveikt 

pieņēmumus 

par pacientu 

bez 

jautājumiem

Informēt pacientu 

par papildus 

korekcijas 

iespējām

Izpratne par pacienta 

iemesliem/situācijām, 

kurās viņš nevēlas 

lietot brilles



Multifokālo KL papildus aprīkojums

Multifokālās brilles Lasām brilles papildus MF KL

Atsevišķas lasāmbrilles

https://www.pinterest.com/pin/110619734573888117/
https://www.hibermate.com/blogs/news/does-reading-before-bed-help-you-sleep

https://www.essilor.co.uk/vision/by-age/lenses-for-seniors

Saulesbrilles



Padomi strādājot ar multifokālajām KL

1. Vienmēr sekot ražotāja izstrādātajām pielaikošanas instrukcijām

2.Izvairīties no izmaiņu veikšanas, kamēr pacients nav izmēģinājis MF KL reālajā dzīvē

3. Vienmēr izmantojiet reālus objektus un dzīves situācijas, lai novērtētu tuvuma 

redzes diapazonu un funkcionalitāti

4. Veiciet ne vairāk kā 1 vai 2 eosšo multifokālo KL stipruma izmaiņas, ja 

neizdodas sasniegt vēlamo rezultātu- mainiet KL dizainu vai mēģiniet pēc gada

6. Mainiet vidi, lai uzlabotu tuvuma redzi (piemēram, uzlabot apgaismojumu, 

mainiet teksta lielumu, darba attālumu)

7. Izmantojiet papildus brilles tālumā vai tuvumā, kuras laiku pa laikam būtu 

iespējams lietot unikālās situācijās (piemēram, vadot auto naktī vai lasot 

smalkas drukas tekstu zema apgaismojuma apstākļos)

5. Virskorekcijas veikšanai, lai iegūtu pēc iespējas dabiskākus izmeklējuma 

apstākļus, izmantot atsevišķas proves lēcas vai lēcu fliperus



Alcon multifokālo KL portfolio

MATERIĀLS Delefilcon A Nelfilcon A Lotrafilcon B

NOMAIŅAS REŽĪMS Vienas dienas Vienas dienas Dienas lietošanas vai 

pagarinātais lietošanas 

režīms

OPTIKSKAIS DIZAINS PRECISION PROFILE dizains

STIPRUMU DIAPAZONS + 6.00 līdz -10.00 (solis 0,25D)

ADD LO, MED, HI

IDEĀLI PIEMĒROTAS 

PRESBIOPIEM,KURI

Ideāli piemērotas 

presbiopiem, kas vēlas 

maksimāli labu KL 

valkāšanas pieredzi

Ideāli piemērotas 

presbiopiem, kuri vēlas 

atsvaidzinošu komfortu un 

vienas dienas KL dizainu

Ideāli [piemērots 

presbiopiem, kas vēlas 

mēneša KL, kura nodrošinās 

visas dienas komfortu katru 

dienu

Pirmās un vienīgās ūdens 

gradienta lēcas, kas sniedz 

izcilu komfortu, samazina 

sausumu un nodrošina 

nemainīgu redze kvalitāti

Vienīgās vienas dienas 

multifokālās kontaktlēca ar 

mirkšķināšanas aktivizējošu 

mitrināšanas tehnoloģiju

Vienīgā mēneša multifokālā KL 

ar Smartshield tehnoloģiju pret  

depozītu nosēdumiem un 

Hydraglyde Moiture Matrix

ilgākai lēcas virsmas 

mitrināšanai,kas nodrošina 

nemainīgu komfortu no 1. līdz 

30.dienai



Paldies par uzmanību!


