sposób podawania kropli do oczu
Gabinet Okulistyczny

Aby zapewnić jak największą skuteczność i bezpieczeństwo podawanych leków
do oczu, należy stosować się do kilku zasad:

1. Jeśli buteleczka posiada „kołnierzyk”,
koniecznie usuń go, aby w czasie podawania 		
kropli nie spadł i nie uszkodził oka.
2. Krople wkraplaj w części skroniowej dolnego
załamka spojówkowego, z dala od mięska 		
łzowego. W ten sposób zmniejszasz ryzyko
przedostania się kropli do dróg łzowych!

Jednorazowo wkraplaj
NIE WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ KROPLĘ LEKU.
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3. Zamknij powieki na 2 minuty i nie mrugaj 		
(podczas mrugania lek może przedostać się
do nosa, następnie przez bogato ukrwioną 		
błonę śluzową bezpośrednio do krwioobiegu
i działając jak zastrzyk dożylny – rozprze-		
strzenić się po całym organizmie).
4. Uciskaj delikatnie palcem okolice dolnego
kanalika i woreczka łzowego przez 2 minuty. 		
Nie uciskaj oka! Uciśnięcie oka może 		
spowodować groźne w skutkach zwolnienie 		
akcji serca (odruch oczno-sercowy).
5. Przy jednoczesnym stosowaniu kilku leków, 		
kolejny lek należy wkraplać nie wcześniej
niż po 10 minutach.
6. U małych dzieci lek powinno wkraplać się
przy pochyleniu główki w kierunku skroniowym, by nadmiar leku wypłynął.
Po podaniu leku uciśnij na okolice dolnego 		
kanalika i woreczka łzowego.
Nie uciskaj oka!

Prosimy o stosowanie leków
zgodnie z zaleceniami lekarza.
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www.gabinetokulistyczny-lodz.pl
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