
CUM DE A PICURĂ PICIURILE PENTRU OCHI?
Mod de u�lizare pentru pacienți.
Picăturile sunt un medicament. Pentru a funcționa corect, trebuie să pătrundă în ochi, să fiu absorbiți și
să nu se amestece cu alte picături. De asemenea, este foarte important în �mpul aplicarei să nu vă răniți
ochii si să purtați o infecție. Mai mult, este necesar să respectați secvența și �mpul de aplicarea
a picăturilor, pe care medicul le-a indicat în presc�erea.

CONTACTAȚI-VĂ MEDICUL OCULAR IN CAZ DE:
      • Nu sunt disponibile picături prescrise în farmacie, dar vi se oferă un înlocuitor pentru „similar”.
Picăturile, chiar și de aceeași compoziție, pot acționa în moduri diferite, iar rezultatul tratamentului poate
fi mai rău. Orice înlocuire a picăturilor se face numai cu acordul medicului care le-a prescris.
      • După ce ați ci�t instrucțiunile, ați găsit contraindicații pentru u�lizare. Nu se poate nu sa nu aplicați 
picături și să refuzați tratamentul. Deseori pacienții înțeleg greșit ceea ce este scris în instrucțiuni. Pentru
a con�nua tratamentul sau pentru a primi o altă prescripție - discutați cu medicul dumneavoastră.

CUM DE A UTILIZA PICĂTURI DE OCHI?
1. Spalați pe mâini.
2. Trageți jos pleoapa inferioară.
3. Picurați picături direct în ochiul între pleoapele pe centrul ochiului.
4. Închideți incet ochii, păstrați ochii inchise �mp de cel mai puțin 1 minut.
5. Puneți degetul mic în colțul ochiului, mai aproape de nas, as�el încât medicamentul să nu curgă imediat în nas.
6. Ștergeți picăturile sau lacrimile apărute de pe obraz și sub ochi cu vată curată, tampon de bumbac sau
șervețel.

CE SE VA INTAMPLA DACĂ MAI MULTE PICĂTURI AU AJUNS ÎN OCHI?
Nimic strașnic, după ce închdeți ochii, acolo rămâne o singură picătură. Aplicați picăturile până când sunteți 
sigur că cel puțin una dintre ele nu a ajuns ochiul.
DACĂ ESTE SCRIS “CÎTE 2 PICĂTURI”:
Picurați o picătură, inchideți ochiul pe 1-3 minute, picurați incă o data.
DACĂ SUNT PRESCRISE DIFERITE PICĂTURI:
      • Picurați prime picături cum e scris mai sus, peste 3 minute picurați urmatoare picături.
      • Urmariți ordinea, indicată in prescripție. Incepeți cu picături scrise de la inceput, apoi, scrise in al

doilea rind, si etc.

CE NU SE POATE FACE
Atent! Nu a�ngeți vârful flaconului pe piele sau suprafața ochiului, este posibil să îl răniți și să provocați 
infecții.
Nu vă strângeți ochii prea tare după picaturi, nu strângeți picăturile chiar dacă se coc puțin.
Nu puneți picături în colțul ochiului - acest lucru este
greșit și inefficient.


