ABC för applicering av ögonläkemedel
Flaska utan konserveringsmedel:

Tvätta händerna och öppna flaskan. Håll flaskan ovanför ögat. Dra det nedre ögonlocket nedåt, tryck försiktigt på flaskan och droppa en droppe i ögat. Det tar en
stund innan droppen kommer ut ur flaskan, och den kommer inte snabbare om
du trycker på flaskan hårdare. Tryck inte för hårt. Den blå färgen på flaskans spets
underlättar appliceringen.
Skaka flaskan med en snabb handrörelse för att få bort lösning som kan finnas
kvar i spetsen efter appliceringen. Droppa en droppe i andra ögat. Skaka flaskan
på nytt för att hålla spetsen torr. Stäng flaskan. Det är bra att hålla området runt
spetsen torrt.

Endosbehållare utan konserveringsmedel:
5 mm {

Tvätta händerna och öppna endosbehållaren genom att vrida av toppen på den.
Håll behållaren mellan tummen och pekfingret så att ungefär 5 mm av spetsen
syns ovanför pekfingret.
Luta huvudet bakåt eller ligg ner. Lägg handen på pannan. Pekfingret ska vara
i linje med ögonbrynet eller vila på näsryggen. Titta uppåt. Dra det nedre ögonlocket nedåt. Var försiktig så att endosbehållaren inte rör vid ögat. Tryck försiktigt
på behållaren och låt en droppe falla ner i utrymmet mellan ögonlocket och ögat.
Slut ögat och tryck med ett finger i den inre ögonvrån i ungefär två minuter. Detta
förhindrar att läkemedlet kommer ut i resten av kroppen.
Om du droppar flera olika ögondroppar i samma öga,
vänta minst 5 minuter mellan varje droppe.

Ögonsalva utan konserveringsmedel:

Tvätta händerna. Stå framför en spegel. Dra det nedre ögonlocket nedåt, håll
tubspetsen i ögonspringan i riktning mot ögonlocket och titta uppåt.
Var försiktig så att du inte rör vid ögonfransarna eller ögat. Applicera ungefär 1 cm
salva mellan det nedre ögonlocket och ögat.
Slut ögat och blinka så att salvan sprider sig jämnt över ögat.
Om du använder både ögondroppar och ögonsalva,
applicera salva sist.

Santen har utvecklat speciella droppstöd och öppnare för att göra det lättare att
applicera ögondroppar.
Droppstöd är ett enkelt hjälpmedel som fästs på flaskan eller endosbehållaren.
Droppstödet styr flaskans eller pipettens spets på rätt plats över ögat och underlättar droppningen. Öppnaren hjälper till att öppna en ögondroppsflaska.
Förpackningen innehåller detaljerade bruksanvisningar.
Om du har svårigheter att applicera ögondroppar, fråga läkaren eller apotekspersonalen om hjälpmedel.
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Hjälpmedel för applicering av ögondroppar
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Silmälääkkeiden annostelun ABC -lehtiöitä.
Voit myös tilata sähköpostilla: tilaukset@santen.com
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