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DATORS  KĀDS? 
 

Pikseļu izmērs un blīvums 

Ekrāna apgaismojuma veids 

Apgaismojuma spožums 

Izstarotās gaismas spektrs 

Ekrāna atjaunošanās frekvence 

Pikseļu robežu algoritms 
 

? 



REDZE  KAM? KĀ? (LIETOTĀJA FAKTORS) 

 

 • Tuvuma darba ilgums 
• Darba attālums 
• Paradumi darbā ar vairākiem 

monitoriem 
• Paradumi darbā ar datoru un 

dokumentiem 
• Pauzes 
• Sēdēšanas poza 
• Ekrāna spožums 
• Apkārtējais apgaismojums 
• Logi telpā, žalūzijas, griestu lampas 
 



1/40 cm = 2,50D 

1/25 cm = 4,00D 

ACS AKOMODĀCIJAS MEHĀNISMS 



ACS AKOMODĀCIJAS FIZIOLOĢIJA 

Visbiežāk pēc 45 gadu vecuma 

varam runāt par klīnisko 

diagnozi – presbiopiju 

 

Galvenokārt, acs lēcas 

akomodācijas funkcijas 

ar gadiem samazinās, jo pieaug 

lēcas blīvums un samazinās 

elastība 

 

Papildus vēl virkne citi 

bioķīmiskie procesi, kas saistīti 

gan ar organisma novecošanos, 

gan ar dzīves laikā uzkrāto UV 

starojumu 



MĪTI 

«Pēc tam, kad sāku valkāt 

pirmās brilles, mana redze 

pasliktinājās un brilles 

kļuva aizvien stiprākas un 

stiprākas…» 

«Pēdējā laikā vairs nevaru 

skaidri redzēt tuvumā, 

laikam dators būs 

sabojājis redzi…» 



INDIVIDUĀLĀS 

ATŠĶIRĪBAS 



NOGURUMS  CVS • Acu nogurums 
• Acu sausums 
• Redzes miglošanās 
• Acu apsārtums 
• Acu diskomforts, graušana 
• Galvassāpes 
• Pie noguruma grūtības 

safokusēt skatienu, var 
parādīties dubultošanās 

• Sprandas, plecu muskuļu 
saspringums 

• Fotofobija 

• Redzes korekcijas nevalkāšana 
• Ilgstošs skats vienā attālumā 
• Retāka mirkšķināšana 
• Ilga koncentrēšanās, 

saspringums 
• Neergonomiski iekārtota 

darba vide 
 
 

REDZES SASPRINGUMS 



OFISA BRILLES 

Regresijas dizains nodrošina 

lielāku skaidras redzes  

apgabalu 

Regresijas lielumu iespējams 

pielāgot individuālajām 

vajadzībām 

REGRESIJA 

INDIVIDUĀLAS IESPĒJAS 

Nodrošina lielāku gaismas 

caurlaidību un mazāk 

atstarotās gaismas 

ANTIREFLEKSAIS KLĀJUMS 

Samazina ekrāna izstarotās 

gaismas zilā spektra 

komponenti 

ZILĀS GAISMAS KLĀJUMI 



INDIVIDUĀLAS IESPĒJAS LIELĀKS SKAIDRAS REDZES APGABALS 

OFISA BRILLES 

≤0,75 D ≤1,25 D ≤1,75 D 



ATVĒRTA SKATA 

FOTOREFRAKTOMETRS 

POWERREF 3 

• Dinamiski acs akomodācijas mērījumi reālajā laikā 
• Tai skaitā akomodācijas atpalikšana, mikrofluktuācijas 
• Brīva attālumu un stimulu izvēle 
• Vienlaicīgi acs akomodācijas, zīlītes izmēra un skata 

mērījumi 

Projekts Nr.2184 tiek īstenots, pateicoties SIA "Mikrotīkls" 
ziedojumam, ko administrē Latvijas Universitātes fonds 



IETEIKUMI 

ACU MIRKŠĶINĀŠANA 

MONITORA TĪRĪŠANA 

REGULĀRA REDZES PĀRBAUDE 

20/20/20 LIKUMS 

KATRAS 20 MIN / 20 SEKUNDES / SKATS TĀLUMĀ 

APGAISMOJUMA  

KONTROLE UN  

NOVIETOJUMS 

ATBILSTOŠAS REDZES KOREKCIJAS LIETOŠANA 

DARBA ATTĀLUMA  

IEVĒROŠANA 

EKRĀNA SPOŽUMA 

KONTROLE 



Optometrijas un redzes zinātnes nodaļa 

Msc. Karola Panke 

karola.panke@lu.lv 

PALDIES! 
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