
ЯК ЗАКАПУВАТИ ОЧНІ КРАПЛІ?
Інструкція для пацієнтів
Краплі це ліки. Щоб подіяти правильно, вони повинні потрапити в око, всмоктатись,
та не змішатися з іншими краплями. Також дуже важливо, щоб під час закапування
ви не травмували око та не занесли інфекцію. Так само, потрібно дотримуватись
черговості та час закапування крапель, які вказав лікар в призначеннях.

ЗВ'ЯЖІТЬСЯ ЗІ СВОЇМ ОЧНИМ ЛІКАРЕМ ЯКЩО:
      •  В аптеці немає призначених крапель, а вам пропонують заміну на «схожі».
Краплі, навіть однакові за складом, можуть діяти по-різному і результат лікування
може бути гірше. Будь-яку заміну крапель можна робити тільки за згодою лікаря,
який їх призначив.
      • Прочитавши інструкцію, ви знайшли у себе протипоказання до застосування.
Не можна просто не закапувати ці краплі та відмовлятися від лікування. Часто пацієнти
неправильно розуміють написане в інструкції. Щоб продовжувати лікування або отримати
інше призначення - поговоріть зі своїм лікарем.

ЯК ЗАКАПУВАТИ?
1. Вимийте руки.
2. Відтягніть нижню повіку.
3. Закапайте каплі прямо в око між повіками по центру ока.
4. Спокійно закрийте очі хоча б на 1 хвилину.
5. Покладіть мізинець в куточок ока, розташований ближче до носа, щоб ліки відразу
не витекли в ніс.
6. Надлишки крапель або сліз промокніть на щоці та під оком чистою ваткою, ватним спонжем
або серветкою.

ЩО БУДЕ ЯКЩО В ОКО ПОТРАПИЛО ВІДРАЗУ КІЛЬКА КРАПЕЛЬ?
Нічого страшного, як тільки ви заплющите очі, там залишиться тільки одна крапля.
Закапуйте краплі поки не переконаєтеся, що, хоча б одна з них не потрапила в око.
ЯКЩО НАПИСАНО «ПО 2 КРАПЛІ»:
Закапайте один раз, закрийте око на 1-3 хвилини і закапайте знову.
ЯКЩО ПРИЗНАЧЕНО КІЛЬКА РІЗНИХ КРАПЕЛЬ:
      • Закапайте перші краплі, як написано вище - через 3 хвилини закапайте наступні.
      • Дотримуйтесь послідовності, яка записана в призначеннях - спочатку краплі записані
першими - потім ті, що записані другими і так далі.

ЯК НЕ МОЖНА РОБИТИ
Обережно! Не торкайтесь кінчиком флакона до шкіри та поверхні ока, ви можете
травмувати його та занести інфекцію.
Не прищурюйтесь занадто сильно після закапування, не видавлюйте краплі навіть
якщо вони трохи печуть.
Не закапуйте краплі в куточки ока - це неправильно та неефективно.


