ﻗﺒــﻞ از ﺑﻜــﺎرﺑﺮدن دارو ﺑﺎﻳﺴــﺘﻲ ﺑﺮﭼﺴــﺐ روي ﻇــﺮوف دارو را
ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ و ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ دارو ﺑﺎﻳﺪ در ﻛﺪام ﭼﺸﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﻮد

-

ﺳﭙﺲ ﺳﺮ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺑﺒﺮﻳﺪ.

ﺗﺎ از ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻮدن دارو و ﻣﺤﻞ و زﻣﺎن ﻣﺼﺮف آن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻳﺪ.

-

ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺘﺎن دﺳﺖ ﭼـﭗ ﭘﻠـﻚ ﺗﺤﺘـﺎﻧﻲ را ﭘـﺎﻳﯿﻦ ﺑﻜﺸـﯿﺪ و از

اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﻳـﻚ دارو اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد ﻻزم اﺳـﺖ ﺑـﯿﻦ

ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑـﺎﻻ ﻧﮕـﺎه ﻛﻨـﺪ ﺳـﭙﺲ ﻗﻄـﺮه را در

اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﭼﻨﺪ دﻗﯿﻘﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ﭘﺲ از

ﻛﯿﺴﻪ ﻣﻠﺘﺤﻤﻪاي ﺑﭽﻜﺎﻧﯿﺪ.

ﻣﺼﺮف دارو ﺑﺎﻳﺪ درب آن را ﻣﺤﻜﻢ ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ
داروھﺎي ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻧﮓ داده و داروھﺎﻳﻲ ﻛـﻪ در آﻧﮫـﺎ
رﺳﻮب اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﺎﻳﺪ دور اﻧﺪاﺧﺖ.
روش رﻳﺨﺘﻦ ﻗﻄﺮه در ﭼﺸﻢ

ﺗﻮﺟﻪ :
ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ ﻇﺮف دارو و ﺻﺪﻣﻪ ﭼﺸﻢ دﻗـﺖ ﻛﻨﯿـﺪ
ﻧﻮك ﻗﻄﺮه ﭼﻜﺎن ﺑﺎ ھﯿﭻ ﻗﺴـﻤﺖ ﭼﺸـﻢ ﻳـﺎ ﭘﻠـﻚھـﺎ ﺗﻤـﺎس ﭘﯿـﺪا
ﻧﻜﻨﺪ.
-

دﺳﺘﮫﺎ را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺒﻞ از رﻳﺨﺘﻦ دارو در ﭼﺸﻢ ﺑﺨﻮﺑﻲ
ﺷﺴﺘﺸﻮ دھﯿﺪ.

-

ﻗﺒﻞ از ﭼﻜﺎﻧﺪن ﻗﻄﺮه در ﭼﺸﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻠﻚھﺎ و ﻣﮋهھـﺎ را ﺗﻤﯿـﺰ
ﻛﻨﯿﺪ.

ﺑﻌﺪ از ﭼﻜﺎﻧﺪن دارو )ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻗﻄﺮه( ﭘﻠﻚ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ را رھـﺎ ﻛﻨﯿـﺪ و
داروي اﺿﺎﻓﻲ را ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ از ﭘﻠﻚھﺎ و ﮔﻮﻧﻪي ﺑﯿﻤﺎر ﭘﺎك ﻛﻨﯿﺪ.
ﺑﻌﺪ از ﭼﻜﺎﻧﺪن ﻗﻄﺮه از ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را ﺑـﺎ ﻣﻼﻳﻤـﺖ
ﺑﻤﺪت  ٣ﺗﺎ  ۵دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺒﻨﺪد.

روش اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻤﺎدھﺎي ﭼﺸﻤﻲ
دﺳﺘﮫﺎ را ﺑﺸﻮﻳﯿﺪ.
در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻤﯿﺰ ﻛﺮدن ﭘﻠﻚ و ﻣﮋه  ،اﻳﻦ ﻛﺎر را ﻗﺒﻞ از رﻳﺨﺘﻦ
ﭘﻤﺎد در ﭼﺸﻢ اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ.
ﺳﺮ ﺑﯿﻤﺎر را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺑﺒﺮﻳﺪ.
از ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﻧﮕﺎه ﻛﻨﺪ.
ﭘﻠﻚ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ را ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺑﻜﺸﯿﺪ.
رﻳﺨﺘﻦ ﭘﻤﺎد را از ﮔﻮﺷﻪ داﺧﻠﻲ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﻮﺷﻪ ﺧﺎرﺟﻲ
اﻧﺠﺎم دھﯿﺪ وﻟﻲ ﻓﻘﻂ وﺳﻂ ﭘﻠﻚ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ را ﭘﺮ ﻛﻨﯿﺪ.

روش اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻄﺮهﻫﺎ و
ﭘﻤﺎدﻫﺎي ﭼﺸﻤﯽ

ﭼﺸﻢ را آرام ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ ﺗﺎ دارو در ﺳـﻄﺢ ﭼﺸـﻢ ﭘﺨـﺶ ﺷـﻮد ﻳـﺎ از
ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺨﻮاھﯿﺪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺴﺘﻦ ﭘﻠﻚ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد را در ﺟﮫﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﺪ.
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم ﻛﺎر دﺳﺘﮫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﺋﯿﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻛﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮاﺑﯿﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ رﻳﺨﺘﻦ دارو در
ﭼﺸﻢ ﻧﯿﺴﺖ.

واﺣﺪ آﻣﻮزش ﻣﺮﮐﺰ ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻠﻮي ﺗﺒﺮﯾﺰ
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ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ5146614599 :
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