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قبل از ريختن قطره دست ها به خوبي شسته شود و درب قطره همان طوري باز شود كـه داخـل درب و    .1
  . نوك قطره هيچ تماسي با دست يا چشم نداشته باشد 

 خوابد يا در حال نشسته سر خود را كامالًبراي ريختن قطره در چشم بهتر است بيمار به حال دراز كش ب .2
 . باال گرفته و به سقف يا آسمان نگاه كند 

قطره در محوطه داخل پلك ريختـه شـود و چشـم     2تا1پلك پايين را به آرامي به طرف پايين كشيده و  .3
 .بمانددقيقه براي اثر بهتر قطره بسته 1بدون فشار به آرامي بسته شود و مدت 

قطـره هـا حـداقل     ريخـتن  بـين  ييختن دو يا چند قطره همزمـان گرديـد بايسـت   در صورتي كه زمان ر .4
 . دقيقه فاصله داده شود10

در صورت جمع شدن ترشح يا كثيف شدن پلك و اطراف چشم با پنبه تميز خيس شده با آب ولـرم بـه    .5
 . آرامي تميز گردد

موقع ريختن قطـره هـا از روي   طور مداوم بايد روي چشم باشد و فقط ه روز ب 3محافظ چشمي به مدت  .6
روز بيمار مي تواند در ساعاتي كه در منزل است آن را بردارد ولي تا يـك   3پس از . چشم برداشته شود 

بـراي  (  هفته بعد از آن بايستي در موقع خارج شـدن از منـزل در آفتـاب ،گـردو خـاك و موقـع خـواب       
     .روي چشم گذاشته شود ... )جلوگيري از تماس چشم با بالش يا اصابت غير ارادي دست و

  . دداري گرددسنگين و خم شدن به جلو خواز برداشتن اجسام روز  3تا  .7
در صورت جمع شدن ترشحات فقط .روز بعد از عمل از شستن چشم و استحمام بايد خوداري شود  3تا  .8

  ) بدون وارد كردن فشار . ( قبل از هر نوبت ريختن قطره ، پلك ها تميز گردد با پنبه خيس 
حداقل يك هفتـه بعـد از    بر عهده پزشك معالج است ومعاينه مجدد پس از ترخيص از بيمارستان  زمان .9

  . عمل و يك ماه بعد از آن انجام مي گيرد 
  . ابد ادامه ي ويريختن قطره ها طبق دستور جراح تا توصيه  .10
در صورت پيدايش درد و تـاري شـديد ،   . حساسيت به نور آفتاب و ترس از نور تا حدودي طبيعي است  .11

  .مراجعه كنيد  يا اورژانس بيمارستان فورا به جراح خود زمانقرمزي بيش از معمول در هر 


