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Redzes nogurums

 Parasti pārejoša redzes 

miglošanās, kuru izraisa pārāk 

liela slodze acīm.

http://www.delfi.lv/vina/veseliba/majas-aptiecina/pieci-zelta-likumi-biroju-darbiniekiem-redzes-saudzesanai.d?id=47607895



Akomodācija
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Akomodācijas stiprums

Ļoti jauni bērni spēj fokusēt ekstrēmi 

tuvu objektiem, jeb  akomodē

apmēram 14D 

Laikam ejot, akomodācijas spējas 

pasliktinās un skaidras redzes tuvuma 

punkts attālinās
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Presbiopija                                                                                                                  
 Organisma fizioloģiskās novecošanās sekas

 Sākas apmēram ap 45 gadu vecumu

 Veicinošie faktori:

 traumas, 

 dzīvesveids un nodarbošanās (piem., ilgstošs darbs pie datora, intensīva 

digitālo ierīču lietošana)

 Korekcijas iespējas:

 ķirurģiski, 

 ar multifokālajām kontaktlēcām, 

 ar briļļu lēcām (monofokālajām, progresīvajām, cita dizaina mutifokālas)

Presbiopija skar 100% populācijas viņu dzīves piektajā dekādē

http://www.pointsdevue.com/article/early-signs-and-symptoms-presbyopia



Pirmie presbiopijas simptomi

 Acu nogurums

 Lielākas prasības pret 

apgaismojuma lasot

 Galvassāpes

 Iespējama miglaina redze 

tālumā, pēc darba tuvumā

 Grūtības saskatīt detaļas 

noteiktā attālumā                                                                                                            
Vairāk nekā 90% pieaugušo ir paklauti 

noguruma riskam, izmantojot 

mūsdiemu digitālās ierīces

https://www.optometrija.net/skidanje-dioptrije/lasersko-skidanje-staracke-dioptrije/



Aditīvs presbiopijas korekcijai

Pieaugot aditīvam, samazinās 

skaidras redzes apgabals
Kodak Lens Academy data

https://www.zeiss.com/vision-care/en_us/better-vision/better-vision-with-zeiss/your-individualized-zeiss-lens/better-vision-and-more-comfort-at-work.html



Mūsdienu presbiopija Lasāmbrilles –

viens attālums

Modernas lasāmbrilles –

tuvuma darbiem reālos 

attālumos

Ofisa lēcas 

nodrošina arī 

tuvējās 

telpas 

pārskatīšanu

https://www.zeiss.com/vision-care/en_us/better-vision/better-vision-with-zeiss/your-individualized-zeiss-lens/better-vision-and-more-comfort-at-work.html



Progresīvās lēcas

 Augstas izšķiršanas redze visos 
attālumos

 Lielāks komforts tuvumā 
(dabiskāka poza). Tāpēc 
mazāks nogurums

 Īpaši briļļu lēcu pārklājumi, 
piemētam zilganais klājums

Tālums

Vidus

Tuvums

http://www.allaboutvision.com/lenses/progressives.htm



Zilais klājums
 Mazinās zilās gaismas (380-

455nm) starojuma daudzumu, 

kas nonāk acī apmēram par 20% 

 Tās saglabā labu krāsu atveidi

 Samazinās makulas 

deģenerācijas risks

http://www.pointsdevue.com/article/new-ophthalmic-lenses-connected-life-eyezen-ametropes-and-emmetropes-and-varilux-digitime

https://www.zeiss.com/vision-care/en_de/products-services/coating-coloured-lenses/coatings/duravision-blueprotect.html

Gaisma

Zilā-violetā gaisma

RedzamāNeredzamā

Kaitīgā gaisma

Katarakta Vecuma 

makulas

deģenerācija

Redzamā gaisma

Cilvēka bioloģiskais pulkstenis, 

zīlītes reflekss

http://www.pointsdevue.com/article/new-ophthalmic-lenses-connected-life-eyezen-ametropes-and-emmetropes-and-varilux-digitime


Pretnoguruma lēcas

 Monofokālās lēcas, kur iestrādāts neliels 
optiskā stipruma aditīvs

 18-34 gadi  0,4D

 35-44gadi 0,6D

 45-50gadi 0,85D

Pārdomāti pielāgotas pretnoguruma 

lēcas, var izveidot lasāmbrilles ar 

paplašinātu redzes zonu

Komfortabls acu fokuss

Komfortabls acu fokuss

Neērts acu fokuss

Neērts acu fokuss



«Modernā presbiopija»

«Modernā optometrija»

Vai mēs drīkstam strādāt tā, kā līdz šim 

un neizmantot tās iespējas, kuras mums 

ir dotas?



Paldies par uzmanību!


