
• Vislabākā acu veselība ilgtermiņā

• Visprecīzākie kontaktlēcu parametri

• Vislabākais redzes asums

• Piemērotas intensīvam darbam ar datoru

• Iespējamas ilgas lietošanas stundas

• Pielaikojamas gandrīz jebkuras formas  
veselām radzenēm

• Plašas korekcijas iespējas:

° +30.00 līdz -30.00 dioptrijas;

° visu astigmātisma veidu korekcija;

° keratokonusa korekcija;

° korekcija pēc lāzeroperācijām, LASIK
   u.c. radzeņu operācijām.

Kontaktlēcas izliekumiem, diametriem un stip-

rumiem gandrīz nav robežu. Ir vairāk kā simts 

kontaktlēcu ģeometrisko formu modeļi, ko varam 

izvēlēties un individuāli mainīt parametrus.

Kontaktlēca tiek individuāli veidota katrai acij un 

redzes asums iegūstams būtiski labāks kā korekcijā 

ar brillēm vai mīkstajām kontaktlēcām.

Salīdzinājumā ar briļļu korekciju, kontaktlēcā 

redzamais attēls būs neizmainīts, dabiska izmēra un 

nebūs tik ierobežots redzes lauks. Redzamais attēls 

būs dzidrāks un stabilāks kā parastajās mīkstajās 

kontaktlēcās.

Astigmātisms ir labi koriģējams un redzes asums 

1.0 vai 1.2 iegūstams arī pie sarežģītām redzes 

korekcijām, kad briļļu korekcija ir nepietiekama. Ir 

pieejami kontaktlēcu dizaini radzenes, acs iekšējā 

vai kombinētā astigmātisma gadījumos.

Keratokonusa gadījumos acs virsma ir īpaši 

deformējusies, tādēļ ir nepieciešams atrast visprecī-

zākos kontaktlēcu parametrus, kas pārklāj radzenes 

plānākās vietas, tām nepieskaroties.

Pēc LASIK vai citām radzeņu operācijām acs virsma 

tiek izmainīta un parastas formas kontaktlēcas 

nedrīkst valkāt. Individuāli parametri ļauj izveidot 

kontaktlēcu ar īpašu pēcoperāciju dizainu. Kontakt-

lēca pieguļ vienmērīgi un tiek iegūta augstvērtīga 

redzes kvalitāte.

INDIVIDUĀLĀS 
KONTAKTLĒCAS

KĀDĒĻ INDIVIDUĀLĀS (GP) 
KONTAKTLĒCAS?

KOREKCIJAS IESPĒJAS

Vairāk informācijas:

Gallus Optika

+371 29 151 040

+371 67 218 202

info@gallus.lv

www.gallus.lv

Antonijas iela 24, Rīga, LV-1010

Redzamais attēls būs dzidrāks un 
stabilāks kā parastajās mīkstajās 

kontaktlēcās.



Gāzu caurlaidīgās (GP - Gas 
permeable) kontaktlēcas tiek 

individuāli veidotas katrai acij.

Individuāli parametri ļauj  
izveidot kontaktlēcu ar īpašu 

pēcoperāciju dizainu.

PIRMĀS GP KONTAKTLĒCAS?

PIELAIKOŠANA KONTAKTLĒCAS UN DATORS

TERMIŅI UN CENAS

ACU VESELĪBA

Kontaktlēcu parametru iespējas ir tik plašas, ka 

vienmēr var atrast ko vēl iespējams uzlabot. Mēs 

gribam, lai arī jūsu pirmās ilgtermiņa kontaktlēcas 

sniegtu maksimāli labāko komfortu un redzes 

asumu, tādēļ piedāvājam unikālu risinājumu 

Individuāli veidotas pielaikošanas kontaktlēcas 

ir līdz 6-8 nedēļām lietojamas kontaktlēcas, kas 

izmaksās līdzīgi kā parastās mīkstās ikmēneša kon-

taktlēcas, bet būs izgatavotas ar Jums izvēlētiem, 

individuāliem parametriem. 

Jums būs iespēja pierast pie jaunā veida kontaktlē-

cām un, pēc pāris nedēļām izgatavojot ilgtermiņa 

kontaktlēcas, ir iespēja veikt papildus uzlabojumus.

Mums visiem būs pārliecība par optimālajiem 

parametriem un labāko korekciju! 

Izmantojot radzenes topogrāfu, izveidosim Jūsu acu 

karti, veicot mērījumus 22 000 punktos. Tā ir precīzā-

kā metode radzenes formas noteikšanai un pamats 

korektai kontaktlēcu formas izvēlei.

Formu un parametru izvēle ir gandrīz neierobežota 

un mēs varam modelēt kontaktlēcas vissarežģītā- ka-

jiem radzenes parametriem. 

Visi GP kontaktlēcu parametri tiek individuāli noteikti, 

tādēļ stāvas, lēzenas, lielas vai mazas radzenes nav 

problēma.

GP kontaktlēcas ir stingrākas un ar stabilu formu 

– tām nav nepieciešams mitrums savas formas 

saglabāšanai. Darbs pie datora prasa lielu kon-

centrēšanos un cilvēki retāk mirkšķina acis. Ar GP 

kontaktlēcām netiks radīts papildus sausums, tieši 

otrādi – asaras zem kontaktlēcas nodrošinās acij 

lielāku mitrumu.

Cenas ir atkarīgas no kontaktlēcu veida, formas 

specifikas, korekcijas īpatnībām un atsevišķiem 

papildinājumiem. Individuālās kontaktlēcas ir pare-

dzētas pat 18-24 mēnešu lietošanai, ja tiks precīzi 

ievērota kontaktlēcu tīrīšana. To lietošanas izmaksas 

mēnesī būs mazākas, salīdzinājumā ar mīkstajām 

kontaktlēcām. Konkrētu kontaktlēcu veidu iespē-

jams noteikt pēc acu speciālista pārbaudes.

Kontaktlēcu forma ir precīzi pielāgota acu formai, tas 

nodrošina pareizu un vienmērīgu kontaktlēcu kustību 

uz radzenēm. Starp kontaktlēcu un aci būs pietie-

kams asaru daudzums, kas sniegs komfortu, dabisku 

mitrumu un acu aizsardzību. GP materiāli ir stingrāki 

un tos ir vieglāk notīrīt un dezinficēt, līdz ar to, Jūsu 

kontaktlēcas vienmēr būs tīrākas. 

Kontaktlēcas diametrs ir būtiski mazāks kā parastajām 

mīkstajām kontaktlēcām – tikai tik liels cik nepiecie-

šams labai redzēšanai! 

Mūsdienīgie materiāli nodrošina augstu gāzu caurlai-

dību, lielāku kā mīkstajām lēcām. Papildus skābeklis 

tiks piegādāts ar asaru palīdzību, jo kontaktlēca 

veidota tā, lai notiktu nepārtraukta asaru apmaiņa. Radzenes topogrāfiskais modelis


