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 sitesinde bulunan 
hekim çalýþma takvimine göre 

hastane randevu merkezini arayarak randevu 
alabilir, direk hastanemizi arayabilir ya da 

gelebilirsiniz.

SAÐLIÐINIZ ÝÇÝN ÇALIÞIYORUZ… 

BÝZE GÜVENEBÝLÝRSÝNÝZ

HASTANENÝZDE HEKÝMÝNÝZÝ
SEÇEBÝLÝRSÝNÝZ

GÖZ HASTALARI ÝLAÇ KULLANIMI 
BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

Önemli Uyarý...

Doktorunuza danýþmadan asla i laç 

kullanmayýn ve size önerilen þekillerin 

dýþýnda ilaç içmeyin!

•Gözünüzde ve kirpiðinizde kalan merhem 

fazlasýný temiz bir bezle siliniz.

•Gözünüzü açtýðýnýzda bulanýk görebilirsiniz. 

Gözünüzü kýrptýðýnýzda bulanýklýk geçebilir 

ama gözünüzü kesinlikle ovmayýnýz.

•Tüpün kapaðýný kapatýnýz.



Gözünüze damlatmak üzere açmýþ  

olduðunuz þiþedeki damlalýðýn ucunu göz de 

dahil olmak üzere 

 Böylece gözünüzde herhangi 

bir enfeksiyon geliþmesini önleyebilirsiniz. 

Kullandýktan sonra þiþenin aðzýný iyice 

kapatýnýz.

Kullaným için aþaðýdaki sýrayý takip 

ediniz:

•Öncelikle ellerinizi sabunlu suyla iyice 

yýkayýp kurulayýn.

•Baþýnýzý arkaya doðru eðin.

•Ýþaret parmaðýnýz ile alt göz kapaðýnýzý 

hafifçe çekin. Bunu yapmanýzdaki amaç 

damlayý uygulayabileceðiniz bir boþluk ya da 

yuva oluþturmaktýr.

hiç bir yere temas 

ettirmeyiniz.

GÖZ DAMLALARI 
NASIL KULLANILMALI

• Ý þ a r e t  p a r m a ð ý n ý z l a  ç e k e r e k  

oluþturduðunuz bu yuvanýn içine ilacýnýzdan, 

damlalýðýn ucunu deðdirmeden damlatýn ve 

gözünüzü yavaþça kapayýn. Gözünüzü en az 

1-2 dakika kýrpmamaya gayret edin.

•Ýlacý gözünüze damlatýp gözünüzü 

kapadýktan hemen sonra gözünüzün 

burnunuza yakýn olan iç köþesine orta 

parmaðýnýzla bastýrýn ve yukarýda söylenilen 

1-2 dakikayý bu þekilde geçirin. Bu 

uygulamayla ilacýn vücuda emilmesi 

engellenmiþ ve sadece gözde etki 

göstermesi saðlanmýþ olur.

•Tüm bu iþlemleri bitirdikten sonra ellerinizi 

tekrar yýkayýn.

Ýlacýnýzdan en iyi þekilde yararlanmak ve 

yan etki geliþmesini önlemek için 

aþaðýdaki sýrayý izleyiniz:

•Ýþleme baþlamadan önce ellerinizi yýkayýnýz.

·Ne yaptýðýnýzý görebilmek için bir aynanýn 

önüne oturunuz.

•Merhem tüpünün kapaðýný açýnýz.

•Baþýnýzý geriye doðru atýnýz ve yukarý 

bakýnýz. Alt göz kapaðýnýzý yavaþça aþaðýya 

çekiniz.

•Tüpü gözünüzün üstünden tutunuz ama 

gözünüze ve göz kapaðýnýza temas 

ettirmeyiniz.

•Yaklaþýk 1 cm uzunluðundaki merhemi alt 

göz kapaðýnýzýn içine sürünüz. Gözünüzü 

kapayýnýz ve birkaç kez kýrpýnýz. Böylece, 

merhemin gözünüze iyice yayýlmasýný 

saðlamýþ olursunuz.

GÖZ MERHEMLERÝ 
NASIL KULLANILMALI
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