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جهت ريختن پماد از گوشه داخلي -7

چشم)گوشه نزديك به تيغه 

بيني(ريخته و تا گوشه ديگر ادامه 

 دهيد. مطابق شكل زير:

 

 

 

 

 

 اين نکات را در نظر داشته باشید: 

 

اگر الزم است كه بيشتر از يك قطره در چشم بچكانيد -

دقيقه صبر كنيد وسپس قطره بعدي را به همين  5حداقل 

 صورت بچكانيد.

 

 2-3در صورت استفاده از قطره چشم خودرا به مدت-

دقيقه ببنديد و سرتان را به جلو خم كنيد.سعي كنيد چشم 

 بسته بوده و پلك نزنيد.

 

 هفته پس ازاولين استفاده، دور بياندازيد. 2+قطره و پماد را 

  

اگر از پماد و قطره در يك چشم استفاده مي كنيد اول -

 دقيقه پماد را استفاده كنيد. 5قطره را ريخته و پس از 

 

اجازه ندهيد كه ديگران از قطره و پماد چشمي شما -

 استفاده كنند.

 

ww.pavehhosp.kums.ac.ir 

 222داخلي:08346127434



مطلبي كه پيش رو داريد بـا هـدف آشـنايي 

بيشـتر شـما بـا نحـوه اسـتفاده از   قطـره  و 

پمادهـاي چشـمي تهيـه شـده است.اميد 

است افزايش آگاهي در كاربرد صحيح تر 

 داروها ، به روند درمان شما كمك نمايد. 

 

براي استفاده صحيح و بدون عارضه از قطره و 

 پمادهاي چشمي به نكات زير توجه كنيد:

دست خودرا با آب و صابون به خوبي -1

 بشوييد..

 

 

 

 

نوك لوله پماد چشمي را به دقت نگاه كنيد -2

 كه مبادا خراب شده باشد.

 

مراقب باشيد نوك آن ها با چشم شما و يا هر چيز -3

 ديگري تماس پيدا نكند.

درحالي  كه سر خود را به عقب خم كرده ايدپلك - 4

پاييني خودرا با انگشت اشاره پايين نگه داريد تا يك 

 ايجاد شودفضاي پاكت مانند بين پلك و چشمتان 

 

 

 

 

 

با دست ديگرتان قطره چكان يا لوله پماد را روبه پايين -5

نگه داريد تا حداالمكان آن را به چشمتان نزديك كنيد و 

 مراقب باشيد كه با چشمتان تماس پيدا نكند.

 

درحالي كه به باال نگاه كنيد با ماليمت قطره -6

چكان رافشار دهيد به طوري كه يك قطره از آن 

داخل فضاي پاكت مانندي كه بين پلك و 

چشمتان درست كرده ايد بچكد.در صورت 

مصرف پماد لوله را فشار دهيد تا پماد وارد اين 

فضاي پاكت مانند شود سپس انگشت اشاره تان 

 را از روي پلك پايين برداريد.


