درمان التهاب لبه پلك ها چيست ؟
التهاب لبه پلك
التْاب لثِ پلل ّا مِ دس اصالح پضضني تِ آى
تلفاسيت گفتِ هي ضَد اختالل ضايع ٍ هضهي هي

ايي تيواسي دس اغلة هَاسد هضهي ٍليني تاا دسهااى
ّاي صيش قاتل مٌتشل هي تاضذ.
 .1موپشع گشم ٍ هشعَب:

تاضذ.
عالين آى عثاستٌذ اص :
سَصش چطن ٍ پلل ّا
خاسش چطن
قشهضي چطن
ايي ٍضعيت هعوَالً دس افشاد تا پَست چشب،

حَلِ اي سا تَسظ آب گاشم ،هشعاَب ماشدُ ٍ تاِ

-3پواد آًتي تيَتيل :قثل اص خَاب ،هقذاس اًذمي
پواد چطوي تدَيض ضذُ تَسظ پضضل سا دس
قاعذُ هظُ ّا تواليذ .

هذت  1دقيقِ تش سٍي پلل ّاي تستِ قاشاس دّياذ.

-4قغشُ ّاي اضل هصٌَعي يا ضذ التْاتي :تِ

تِ هحض سشد ضذى حَلِ هدذداً آى سا تا آب گاشم

صَست مَتاُ هذت خْت تْثَد التْاب ّوشاُ تا

هشعَب مٌيذ  .ايي عول سا  2-3تاس هتاَالي اًداام

خطني چطن تِ ماس تشدُ هيطَد.

دّيذ.

-5سعايت تْذاضت هظُ ّا ٍ پلل :اص آى خا مِ

موپشع گشم ٍ هشعَب پَستِ ّا ٍ رسات چسثيذُ

تلفاسيت تيواسي هضهٌي هي تاضذ ،سعايت تْذاضت

تِ هظُ ّا سا ضل هي مٌذ ٍ تِ سقيق ضذى تشضحات

پَست پلل ّا اص عَد آى خلَگيشي هي مٌذ.

چشتي دس هحل غذد لثِ پلل مول هي مٌذ .

عالٍُ تش آى تويض ًگِ داضتي هظُ ّا ،ضستطَي هَ،

ّوچٌيي اص ايداد ضاالصيَى خلَگيشي هي مٌذ.

سش ٍ اتشٍّا تا ضاهظٍّاي ضذ تامتشيايي هي تَاًذ

دس سغح پَست ّوِ افشاد تِ عَس عثيعي تعذاد

-2ضستطَي پلل ّا:

دس مٌتشل تلفاسيت مول مٌٌذُ تاضذ.

تامتشي ٍخَد داسد .تعذاد صياد تامتشي دس سغح هظُ

تَسظ يل اپليناتَس پٌثِ اي آغطتِ تِ آب گشم

داساي ضَسُ يا چطن ّاي خطل هطاّذُ هي
گشدد.
عامل ايجاد التهاب لبه پلك ها چيست ؟

ّا هَخة ايداد پَستِ ّاي ضثيِ ضَسُ ٍ رساتي دس
عَل هظُ ّا ٍ لثِ پلل ّا هي گشدد.
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هحل سٍيص هظُ ّا سا تِ هذت -2 15ثاًيِ دس ّش
پلل هاساط دّيذ.
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3

روش مصرف قطره هاي چشمي

*تعضي اص هَاد ًگْذاسًذُ قغشُ ّاي چطوي تَسظ
لٌضّاي تواع خزب ضذُ ٍ هَخة آسية تِ تافت چطن

)1

اتتذا سش سا تِ عقة خن مٌيذ.

هي گشدًذ.

)2

پلل پاييي سا تا اًگطتاى گشفتِ ٍ تِ سوت

*دس صَستي مِ عذم استفادُ اص لٌض دس ايي دٍساى هقذٍس

پاييي تنطيذ .
)3

يل قغشُ اص هحلَل سا داخل چطن تچناًيذ

.
)4

چطن ّا سا تِ آساهي تشاي چٌذ دقيقِ تثٌذيذ.

ًثاضذ ،تَصيِ هي گشدد ،قغشُ ّاي چطوي تذٍى هَاسد
ًگْذاسًذُ سا تناس تشيذ.
)9اگش عثق ًظش پضضل هعالح خَد هلضم تِ استفادُ هنشس اص
تْتش است اص قغشُ ّاي چطوي تذٍى هَاد ًگْذاسًذُ

( ايي اهش تاعث هي گشدد قغشُ دس توام سغح چطن
تِ عَس ينساى پخص گشدد).

* دس هَاسدي ًظيش خطني چطن ضذيذ تِ دًثال تيواسي

)5

چطن ( سوت تيٌي ) سا تِ آساهي فطاس دّيذ.
)6

داسٍي اضافِ خاسج ضذُ اص چطن سا تا

دستوال تويض پاك مٌيذ.
)7

دس صَستي مِ صهاى استفادُ اص قغشُ ّاي

چطوي تا ّن تذاخل داضتِ تاضذ ،تيي آى حذاقل 5

ّاي خَد ايوٌي هاًٌذ تيواسي استيَى خاًسَى قغشُ اضل
تذٍى هَاد ًگْذاسًذُ استفادُ ًواييذ.
)11تعضي اص قغشُ چطوي تِ صَست مَتاُ هاذت هَخاة
سَصش ٍ تحشيل هختصش چطن ّا هي گشدًذ ،دس صاَستي ماِ
ايي عالئن عَالًي ٍ ياا ضاذيذ گشدًاذ حتوا ًا تاا پضضال خاَد
هطَست ًواييذ .يني اص علل عَالًي ضذى ايي عالئن هاي تَاًاذ
هشتَط تِ هَاسد ًگْذاسًذُ دسٍى قغشُ ّا تاضذ.
دس ايي هَاسد تْتش اسات اص قغاشُ ّااي تاذٍى هاَاسد

دقيقِ فاصلِ تگزاسيذ.
)8

دس حيي هصشف قغشُ ّاي چطوي اص لٌض استفادُ
ًٌواييذ.
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ًگْذاسًذُ استفادُ ًوَد.

دس صَستي مِ اص لٌض تواسي خْت اصالح

عية اًنساسي خَد استفادُ هي ًواييذ ،سعي مٌيذ

التهاب لبه پلك

قغشُ ّاي چطوي ّستيذ (هثالً ّش  2ساعت ينثاس يا موتش)
استفادُ ًواييذ.

تِ هذت  3دقيقِ تا اًگطت ضست گَضِ

مركس آموزشي درماني امام خميني (ره)

)11تعضي اص قغشُ ّاي چطوي هَخة تاسي ديذ گزسا ( تِ ٍيظُ
دس ديذ ًضديل ) هي گشدًذ ،دس ايي هَاسد تَصايِ هاي گاشدد دس
ٌّگام هصشف قغشُ ّا اص ساًٌذگي مشدى ٍ ماسّايي ماِ ًيااص تاِ

ديذ ًضديل داسًذ ،پشّيض ًواييذ.
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بخش چشم

