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B&L Group SIA, Optical Service Group SIA

Dace Auzarāja
Guna Pūce

 Cik daudzi apzinās acu sausuma problēmu?
 Vai risina problēmu un kā?
 Vai vēršas pēc palīdzības?
 Kādi ir galvenie acu sausuma cēloņi?
 Kuri ir nozīmīgākie simptomi?
 Vai pievērš uzmanību plakstiņu veselībai?

 Miglaina redze, redzes 
traucējumi – nestabila redze 

 Acu sausuma sajūta
 Apsārtums
 Dedzināšanas sajūta
 Gaismas bailes (fotofobija) 
 Nogurušas acis
 Asarošana
 Smilšu sajūta
 Gļotaini izdalījumi un aplikums
 Acu kairinājuma sajūta no rīta
 Plakstiņu apsārtums, pietūkums, 

nieze, iekaisuma pazīmes

 Redzes traucējumi – nestabili un 
nekoriģējami

 Asaru plēvītes nestabilitāte
 Samazināts asaru menisks
 Peldoši «objekti» asaru plēvītē
 Asaru osmolaritātes izmaiņas
 Acs priekšējās virsmas bojājumi 

- radzenes eroziju un čūlu 
pazīmes

 Konjunktīvas izmaiņas –
iekaisums, vēlāk rētošanās.

 Trihiāze – nepareizs skropstu 
augšanas virziens
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Vairāku simptomu kopums, kas pats par sevi 
nav saslimšana, bet tās dažādu izpausmju 
kopums.

Sausās acs saslimšana ir diagnoze, ko uzstāda ārsts -
oftalmologs.

Sausā acs slimība ir multifaktora asaru un acs 
priekšējās virsmas saslimšana, kuras rezultāts ir 
diskomforts, redzes traucējumi un asaru plēvītes 
nestabilitāte ar iespējamu priekšējās virsmas bojājumu, 
kam raksturīgs asaru plēvītes osmolaritātes pieaugums 
un priekšējās virsmas (konjunktīvas un radzenes) 
iekaisums.

 Meiboma dziedzeru disfunkcija
 Vides faktori – ķīmisku vielu izgarojumi, 

cigarešu dūmi, kondicionieru un apkures 
sistēmas sausais gaiss

 Medikamenti –antihistamīni, beta blokatori, 
trankvilizatori, glaukomas medikamenti, 
hormonu preparāti

 Ādas saslimšanas acu rajonā
 Lāzer redzes korekcija – LASIK, PRK
 Alerģijas, un pretalerģijas medikamenti

 Samazināts mirkšķināšanas biežums, piem., 
datorlietotāju redzes sindroms

 Vitamīnu trūkums – A Vitamīns
 Samazināta radzenes jutība – ilgstoša 

kontaktlēcu lietošana, herpes
 Autoimūnās saslimšanas – Šegrēna sindroms, 

reimatoīdais artrīts u.c.

Diskomforts, 
smaguma pakāpe un 

biežums

1. Viegla vai 
epizodiska parādās 

pie apkārtējās 
vides stresoriem

2.Mērena, epizodiska 
vai hroniska, stresa 

vai ne stresa ietekmē

3. Smaga, bieži vai 
pastāvīgi bez stresa 

ietekmes

4* Smaga un vai 
nepanesama un 

pastāvīga

Redzes traucējumi
nav vai epizodiski 
viegls nogurums

kaitinošas un/vai 
darbības 

ierobežojošas 
epizodes

kaitinošas, hronisks 
un/vai konstants, 

aktivitātes ierobežojošs

konstants un vai
Iespējami 

nekoriģējami.

Konjunktīvas izmaiņas nav vai viegli nav vai viegli ir, vidēji izteikti vidēji vai izteikti

Konjunktīvas 
krāsošanās

nav vai viegli mainīgi mēreni līdz marķēti marķēts

Radzenes krāsošanās 
(izteiktība/ 
lokalizācija)

nav vai viegli mainīgi centrāli marķēts
smagas punktveida

erozijas

Radzenes, asaru  
plēvītes izmaiņas

nav vai viegli
viegls piesārņojums
samazināts meniska 

biezums

izteikts keratīts,
biezas gļotas

paaugstināts asaru 
piesārņojums

izteikts keratīts, biezas 
gļotas, paaugstināts, 
asaru piesārņojums, 

čūlas

Plaksti/meiboma 
dziedzeri

MGD mainīgi esoša MGD mainīgi esoša bieži
trichiāze, 

keratinizācija, 
simblifarīts

BUT tests mainīgs <10 <5 nekavējoties

Šimera tests (mm/5 
min)

mainīgs <10 <5 <2
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 102 respondenti
◦ 69 sievietes
◦ 33 vīrieši
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Antihistamīni (pret
alerģijas zāles)

Miega zāles Glaukomas pilienus Trankvilizatorus Pret paaugstinātu
asins spiedienu

(diurētiķus, beta-
blokatorus)

Perorālās
kontracepcijas

līdzekļus

Nekad Reizēm Bieži Pastāvīgi

1. Apgaismoj
ums ......

2. Mitruma 
līmenis......

3. Ventilācijas 
sistēma......

Diskomforts, 
smaguma pakāpe un 

biežums

1. Viegla vai 
epizodiska parādās 

pie apkārtējās 
vides stresoriem

2.Mērena, epizodiska 
vai hroniska, stresa 

vai ne stresa ietekmē

3. Smaga, bieži vai 
pastāvīgi bez stresa 

ietekmes

4* Smaga un vai 
nepanesama un 

pastāvīga

Redzes traucējumi
nav vai epizodiski 
viegls nogurums

kaitinošas un/vai 
darbības 

ierobežojošas 
epizodes

kaitinošas, hronisks 
un/vai konstants, 

aktivitātes ierobežojošs

konstants un vai
Iespējami 

nekoriģējami.

Konjunktīvas izmaiņas nav vai viegli nav vai viegli ir, vidēji izteikti vidēji vai izteikti

Konjunktīvas 
krāsošanās

nav vai viegli mainīgi mēreni līdz marķēti marķēts

Radzenes krāsošanās 
(izteiktība/ 
lokalizācija)

nav vai viegli mainīgi centrāli marķēts
smagas punktveida

erozijas

Radzenes, asaru  
plēvītes izmaiņas

nav vai viegli
viegls piesārņojums
samazināts meniska 

biezums

izteikts keratīts,
biezas gļotas

paaugstināts asaru 
piesārņojums

izteikts keratīts, biezas 
gļotas, paaugstināts, 
asaru piesārņojums, 

čūlas

Plaksti/meiboma 
dziedzeri

MGD mainīgi esoša MGD mainīgi esoša bieži
trichiāze, 

keratinizācija, 
simblifarīts

BUT tests mainīgs <10 <5 nekavējoties

Šimera tests (mm/5 
min)

mainīgs <10 <5 <2

 Simptomi ir mainīgi, tādēļ nereti tiek ignorēti
 Bieži sadzīvo ar problēmu, paši izvēlas acu 

pilienus un nekonsultējas ar redzes aprūpes 
speciālistu

 Acu diskomforta galvenie cēloņi – vides 
faktori, telpu mitruma līmenis un ventilācija

 Atkārtojot šādu aptauju jautājumu klāsts 
jāpapildina, piem., kontaktlēcu lietošanas 
biežums, laiks dienā utt.

 Kādēļ, ja sūdzas par miglainu redzi un sausuma sajūtu 
neapmeklē speciālistu?

 Kādus pilienus lieto?
 Kas ietekmē acu pilienu izvēli, kas iesaka?

◦ Reklāma
◦ Farmaceits
◦ «Viena tante teica»

 Ko vēl izmanto profilaksei un diskomforta mazināšanai?
 Vai informācija mēdijos ir pietiekama un saprotama gala 

patērētājam?
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 Hyabak mitrinoši un eļļojoši acu 
pilieni, apkārtējās vides izraisīt 
sausās acs simptomu mazināšani, 
aktīvā sastāvdaļa ir nātrija 
hialuronāts

 Hyabak pilieni ir hipotoniski un tie 
nepalielina asarās esošo šāļu 
koncentrāciju – asaru osmolaritāti

 Hyabak ir augsta tolerance, jo 
nesatur konservantus un fosfātus

 Hyabak viegli lietojami ikvienam 
pacientam

Lietošana:
• 1 piliens katrā acī pēc nepieciešamības
• Drīkst lietot kopā ar kontaktlēcām

Iepakojums:
• 10 ml ABAK pudele (garantēti 300 pilieni)
• BEZ konservantiem

Izlietot pēc atvēršanas:
• Derīgs 3 mēnešus pēc atvēršanas

Uzglabāšana:
• Istabas temperatūra, līdz 25°C

 Thealoz ® Duo piemēroti vidēji smagas līdz smaga sausās acs 
sindroma terapijai un kontaktlēcu lietotājiem. Kā arī pēc 
kataraktas un refraktīvās ķirurģijas operācijām.

 Thealoz ® Duo ir unikāls nātrija hialuronāts un trehalozes
apvienojums, tas optisko virsmu:
• Mitrina
• Aizsargā
• Atjauno

 Pateicoties trehalozes īpašībām un hipotonijai, Thealoz ® Duo
piemīt optiskās virsmas osmo – aizsardzība jeb 
osmoprotekcija

 Thealoz ® Duo ir augsta tolerance, jo nesatur konservantus 
un fosfātus

 Thealoz ® Duo viegli lietojami ikvienam pacientam

Lietošana:
• 1 piliens katrā acī, 4 līdz 6 reizes dienā
• Drīkst lietot kopā ar kontaktlēcām

Iepakojums:
• 10 ml ABAK pudele (garantēti 300 pilieni)
• BEZ konservantiem

Izlietot pēc atvēršanas:
• Derīgs 3 mēnešus pēc atvēršanas

Uzglabāšana:
• Istabas temperatūra, līdz 25°C

 Thealoz ® Duo Gel piemēroti vidēji smagas līdz smaga 
sausās acs sindroma terapijai, nodrošinot ilgstošu aktīvo 
vielu iedarbību. 

 Thealoz ® Duo Gel ir unikāls nātrija hialuronāts, trehalozes
un karbomēra apvienojums, lai aizsargātu optisko virsmu, 
reģenerētu bojātās šūnas, nodrošinot osmo-aizsardzību.

 Thealoz ® Duo Gel piemērots pacientiem:
◦ Ar izteikti sausām acīm;
◦ Nevēlas lietot mitrinošos pilienus dienas laikā;
◦ Tiem, kas aizmirst lietot pilienus dienas laikā;

 Thealoz ® Duo Gel piemērots lietošanai pirms gulēt 
iešanas

 Thealoz ® Duo ir augsta tolerance, jo nesatur konservantus 
un fosfātus
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Lietošana:
• 1 piliens katrā acī pirms miega, un pēc 

nepieciešamības dienas laikā
• Kontaktlēcu lietotājiem pirms pilienu lietošanas 

kontaktlēcas jāizņem no acs, kontaktlēcas 
atpakaļ acīs var ievietot ne ātrāk kā pēc 30 min

Iepakojums:
• Vienreiz lietojami flakoni (iepakojumā 30 gab.)
• BEZ konservantiem

Izlietot pēc atvēršanas:
• Atvērtu flakonu nedrīkst uzglabāt

Uzglabāšana:
• Istabas temperatūra, līdz 25°C, ne tiešos saules 

staros

 Klienta sūdzības, simptomātika, cik izteiktas, 
cik bieži (ja izteiktas un bieži, jārekomendē 
griezties pie acu ārsta).

 Plakstu problēmas.
 Pilienu sastāvs.
 Pilienu īpašības:
◦ osmolaritāte, osmo-aizsardzība, viskoelasticitāte, 
mukoathēzija, reģenerācijas veicināšana.

 Konservanti.
 Vai var lietot kontaktlēcu nēsātāji.
 Ražotāja kvalitātes standarti.
 Glabāšanas ilgums pēc atvēršanas.

 Blephaclean salvetes paredzētas:
 Ikdienas plakstu kopšanai, īpaši ja ir jutīgi acu plakstiņi
 Ja ir plakstu un acu iekaisums, aplikuma notīrīšanai, piemēram, 
konjunktivīts, blefarīts
 Pirms un pēc operāciju periodā
 Mugurēja blefarīta un meiboma dziedzeru disfunkcijas terapijas 
laikā

 Blephaclean salvetes piesūcinātas ar micelāro ūdeni, nātrija 
hialuronātu, Āzijas vairoglapes un Florences īrisa ekstraktu.

 Blephaclean ir augsti tolerantas, jo nesatur konservantus, 
krāsvielas un smaržvielas.

 Blephaclean salvetes ir gatavs lietošanai un viegli lietot ikvienam 
klientam. Pēc lietošanas nav jāskalo ar ūdeni.

 Lietošana:
• 2 reizes dienā (no rīta un vakarā)
• Drīkst lietot kontaktlēcu lietotāji
• Drīkst lietot bērniem no 3 mēnešu 

vecuma
 Iepakojums:

• 20 sterilas salvetes
• BEZ konservantiem

 Izlietot pēc atvēršanas:
• Pēc atvēršanas derīgs tikai uz tīrīšanas 

brīdi
 Uzglabāšana:

• Istabas temperatūra, līdz 25°C

 Blephagel ir karbomērs gēls uz ūdens bāzes, kas paredzēt 
ikdienas plakstu higiēnai, tas maigi attīra un noņem 
aplikumu, izdalījumus un netīrumus no skropstām, 
plakstiem un plakstu malas.

 Blephagel gēls paredzēts:
Alerģisku befaro-konjunktivītu terapijas laikā
 Priekšējā blefarīta terapijas laikā
 Infekcioza blefarīta terapijas laikā

 Blephagel ir augsti tolerants, jo nesatur konservantus, 
krāsvielas un smaržvielas

 Blephagel ir piemērots jutīgai ādai, plakstiem un ādai ap 
acīm

 Blephagel gēls ir gatavs lietošanai un viegli lietot ikvienam 
klientam. Pēc lietošanas nav jāskalo ar ūdeni.

 Lietošana:
• 2 reizes dienā (no rīta un vakarā)
• Drīkst lietot kontaktlēcu lietotāji
• Drīkst lietot bērniem no 3 gadu vecuma.

 Iepakojums:
• 30 g STERI-FREE tūbiņa (65 devas)
• BEZ konservantiem

 Izlietot pēc atvēršanas:
• Derīgs 2 mēnešus pēc atvēršanas

 Uzglabāšana:
• Istabas temperatūra, līdz 25°C
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