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Suh / vlažen zrak

Vročina / mraz

Visok / nizek zračni tlak

Prah

Kemikalije, pare, hlapi



CVS – computer vision 

syndrome

• občutek suhih oči, iritacija

• zamegljen, lahko dvojni 

vid

• počasno fokusiranje

• občutljivost na svetlobo, 

bleščanje

• slabše razpoznavanje barv

• glavoboli

• bolečine v vratu in hrbtu



 Razlogi za CVS

• Nenatančna korekcija

• Slaba ergonomija

• Manj pogosto mežikanje

• Suh zrak

 Rešitve

• Počitki, pogostejša menjava vrste dela

• Pravilno, pogostejše mežikanje

• Uporaba umetnih solz, kontaktnih leč za suhe oči



Težave s kontaktnimi lečami
• Izsušitev  sprememba parametrov leče, 

decentracija, nestabilnost toričnih leč, hitrejše 

nalaganje depozitov na površini

Rešitve
• Pimerne KL, mežikanje, 

um. solze



Zelo suh zrak, umetna svetloba

Težave s kontaktnimi lečami:
• Kot pri pisarniškem delu, 

še potencirano

Rešitve:
• KL za suha okolja, suhe oči

• Sveže lečke!



Problemi s pospeški
• Premik mehkih leč 1,5 – 1,75 mm

• Premik RGP leč 2-3-mm

nestabilen vid

Rešitev
• Modificirano fitanje leč



Uporaba KL je načeloma kontraindicirana

Več težav z RGP lečami, ker prašni delci lahko 

zaidejo pod njih

 Pri mehkih lečah hitro nalaganje depozitov na 

sprednjo površino, rjavenje kovinskih delcev

Rešitev:

• neuporaba KL; evtl. uporaba enodnevnih KL z večjim 

premerom





Delo ob peči, varjenje, avtoličarstvo
• uporaba KL načeloma kontraindicirana

• zelo hitro izsuševanje leč, kovinski in nekovinski 

delci v zraku

ZAŠČITNA 

OČALA!



Nizek parcialni tlak kisika
• edem roženice

 uporaba KL z visoko prepustnostjo za O2



Temperatura roženice je zelo stabilna, 

znaša 35 ° C

Testiranja pri zunanji temp. -30°
• Temperatura roženice pri uporabi RGP nekoliko 

višja kot brez KL

• Temperatura roženice pri uporabi mehkih KL 

nekoliko njižja kot brez KL (izhlapevanje)

Relativno malo težav s KL



Delo v hladilnicah

Problemi z rošenjem očal

 uporaba kontaktnih leč je smiselna in 

priporočljiva



Težave s kontaminacijo leč

Sladka voda: Acanthameba!

Slana voda – manj agresivni 

mikroorganizmi

Zaradi soli dehidracija leč, bolj strma 

oblika, hrapava površina

Velika verjetnost izgube RGP leč, manjša 

pri mehkih KL



 Pri gledanju pod vodo 

pripreti veke

 Spiranje oči s fiziološko 

razt. ob prihodu iz vode

 Po uporabi v vodnem 

okolju, čimprej razkužiti 

leče

Najbolje je uporabljati 

enodnevne KL



 Raztapljanje N2 v telesu-

potrebna je dekompresija

 Mehurčki dušika se nabirajo 

pod kontaktno lečo

• relativno slabša prepustnost za 

dušik pri RGP lečah

Uporaba kontaktnih leč je 

možna, potrebno je 

pogostejše mežikanje

 Kritična je higiena leč, kot pri 

drugih vodnih aktivnostih





Zmanjšano solzenje
Adrenalin v solznem filmu povzroči 

razkrajanje zaščitnega lipidnega sloja –
povečano izhlapevanje solz

Večja poraba kisika v vseh tkivih telesa
Hitri premiki oči

 Uporaba kontaktnih leč z višjo 
plinoprepustnostjo + takšnih, ki se dobro 
vlažijo
 Ortho – K  (CRT)



Vprašanja?




