GÖZ DAMLASI ISTIFADƏ QAYDASI?

Xəstələr ucun təlimat.
Damla bir dərmandır. Düzgün işləmək üçün gözə girməli, udulmalı və digər damcılarla qarışmamalıdır.
Is�fadə zamanı infeksiyaya yoluxmamaq üçün gözlərinizi zədələməməyiniz da çox vacibdir. Həm də
həkimin təyin etdiyi damcıların is�fadə ardıcıllığını və vax�nı müşahidə etmək lazımdır.

GÖZ HƏKİMİNİZLƏ ƏLAQƏ SAXLAYIN, ƏGƏR:

• Aptekdə təyin olunmuş damla yoxdur, ancaq sizə "oxşar" və ya əvəzləyicisini təklif edirlər. Damla,
hə�a eyni tərkibdə olsa da, müxtəlif yollarla təsir edə bilər və müalicənin nə�cəsi daha pis ola bilər.
Damlaların hər hansı birinin dəyişdirilməsi yalnız onları təyin edən həkimlə razılaşdırılaraq edilə bilər.
• Təlimatları oxuduqdan sonra is�fadə üçün əks göstərişlər tapdınız. Bu damlalari və müalicəni im�na
etmək olmaz. Xəstələr tez-tez təlimatlarda yazılanları səhv başa düşürlər . Müalicəni davam etdirmək və
ya fərqli bir damla almaq üçün - həkiminizlə danışın.

NECƏ ISTIFADƏ EDILMƏLIDIR?

1. Əllərinizi yuyun.
2. Aşağı göz qapağını geri çəkin.
3. Damcı birbaşa gözün ortasındakı göz qapaqları arasına qoyun.
4. Gözlərinizi ən azı 1 dəqiqə yumun.
5. Balaca barmağınızı gözünüzün küncünə, burnunuza yaxın hissədə qoyaraq, dərmanın dərhal burnunuza
keçməsinin qarşısını alın.
6. Təmiz pambıq və ya salfet ilə yanaqdakı və göz al�ndakı ar�q damcıları və göz yaşlarını təmizləyin.

EYNI ANDA BIR NEÇƏ DAMLA GÖZƏ DÜŞSƏ NƏ OLACAQ?

Hər şey yaxşıdır, bir dəfə gözlərini yumsanız, yalnız bir damla qalacaqdır. Ən azından birinin gözə daxil
olduğundan əmin olduğunuza qədər damladan is�fadə edin.
«2 DAMLA» YAZILARSA:
Bir dəfə is�fadə edin, gözü 1-3 dəqiqə bağlayın və yenidən is�fadə edin.
BIR NEÇƏ FƏRQLI DAMLA TƏYIN OLUNARSA:
• İlk damcıları yuxarıda göstərildiyi kimi is�fadə edin - 3 dəqiqədən sonra aşağıdakıları əlavə edin.
• Reseptdə yazılan ardıcıllığı izləyin - əvvəlcə qeyd olunan damlalar - sonra ikinci yazılanlar və s.

NƏ ETMƏK OLMAZ?

Diqqət! Flakonun ucunu gözün dərisinə və ya səthinə toxunmayın, onu yaralaya və infeksiyaya səbəb ola
bilərsiniz.
Damladan is�fadə etdikdən sonra çox sərt bir şəkildə gözlərinizi qırpmayın, hə�a bir az yandırsa da
damcıları sıxmayın.
Gözün küncünə damcı qoymayın - bu səhv və təsirsizdir.

