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 مشورےلئی دیکھ بھال تے گھر  دے حوالے نالآشوب چشم  )1(
  
  ۔ چاہی دا اےآرام کرنا تے بعد گھر دے عالج تے  چاہی دی اےمطابق دوا لینی دے مجوزه نسخے نوں مریض

 ۔جان گیاںبعد بہتر ہونا شروع ہو دے  دناں 2-3 عالمتاں لین توں بعددوا تے عام طور 
  دی تاکہ بیکڻریا  چاہی دی اےمحفوظ کرنا وچ ریفریجریڻر  س نوںاتے  تی جاوےمرتبہ کھول لیاک دوا دی نظر

اندر تلف کر دینا دے ماه اک بعد دے کھولنے نوں شیشی دی قطروں دے  اکھیاںجا سکے۔ روکیا سلسلہ دا افزائش 
 ۔چاہی دی اے

  ۔کروشراکت نہ دی تولیوں  دے نالارکان دے خاندان 
 

 بچاؤتوں  آشوب چشم  )2(
  حفاظتی چشمے چڑھا تے  پے جائےواسطہ توں پانی دے گدلے پانی یا کلورین ملے تاالب دا  دی اکھیاںاگر آپ

 ؛لیو
  ؛گاڑی چالندیاں ہویاںتے (بالخصوص ساحل سمندر  کروچشمہ استعمال دا دوران دھوپ دے تمازت دی سورج( 
  ؛کروکوشش دی حتی المقدور بچنے توں  نہاںاتے  کرونشاندہی دی ممکنہ الرجنز 
 ؛کروپرہیز توں رگڑنے نوں  اکھیاں 
 ؛کروگریز توں شراب نوشی  کثرت 
  ؛جاؤنہ وچ بھرے ہوئے کمرے  دے نالدھوئیں تے  کروسگریٹ نوشی نہ 
 ؛کروشراکت نہ دی قطروں دے  تے اکھیاں حفاظتی اشیاء جیسا کہ چشمےدی  اکھیاں 
  ؛کروگریز توں تیز روشنی تے  ومناسب آرام دینوں  اکھیاںاپنی 
  تاکہ بیکڻریا  چاہی دی اےمحفوظ کرنا وچ فریج  اس نوںفیر تے  یتا جاوےل لکھونوں دوا دی  اکھیاں واریاک

 ۔وتلف کر دیں س نوماه بعد ادے اک جا سکے۔ کھولنے نوں روکیا افزائش دی 
 

 استعمال دا  محلولتے قطرے دے  اکھیاں )3(
 لگایا نوں  قطریاںدے  اکھیاںپہلے تے ، کیتا جاوےاستعمال دا  مرہمدے  تے اکھیاں قطریاںدے  اکھیاں دوںج

 ا جائے؛تاستعمال کیدا  محلولبعد دے ں منڻا 5دے ، اس جاوے
  ؛ونجس طرح ہدایات موجود ہو کہ عمل کیتا جاوےتے نسخے دے معالج 
 کس طرح کیتا جاوےاستعمال دا ل محلودے  تے اکھیاں قطریاںدے  اکھیاں: 

 ؛لیوصاف کر  اکھاںاپنی تے  لیواپنے ہاتھ دھو  -
 ؛طرف کھینچودی  تھلےنوں پپوڻے  دے نچلے آلے اکھ، اپنی جھکاؤنوں اپنا سر پیچھے  -

ملی میڻر  5اندر دے ؛ یا اپنے نچلے پپوڻے وگرا دینوں قطرے وچ  تے اکھیاں طرف دیکھودی  اپر -
 )؛دیو مس نہ ہون دے نالآنکھ نوں (کنڻینڻر  دیونچوڑ نوں  محلول

نوں کنارے دے اندر دے ، اپنے پپوڻے اجازت دیودی بند ہونے توں نرمی لئی  چند منٹنوں اپنی آنکھ  -
توں روکیا طرح بہہ جانے دی آنسو  ہے تاکہ دوائی نوں دے نالک ندی جو کہ آپ  دے نال دباؤآہستگی 

 جا سکے؛ 
 ے؛تا گیا اتجویز کی حوالے نالاگر اس  پاؤوچ آنکھ  وینوں دوسرے قطرے  -
طرف دی اندر نوں قطرے دے  اکھیاں، بند کرے دے نالنرمی  نوں کہو کہ اپنی اکھ: بچے لئیدے  بچیاں -

 محلول اندر چال جائے گا۔تے کھولے گا،  پاؤ۔ جدوں او اکھاں



 

 عالمتاںدی خطرے  )4(
  ۔ چاہی دی اےآرام کرنا وچ بعد گھر دے عالج تے  چاہی دی اےمطابق دوا لینی دے مجوزه نسخے نوں مریض

 :چاہی دی اےلینا طبی مشوره تے  وےکوئی عالمت ظاہر ہووچ اگر درج ذیل 

 ؛وےہو ہوندیکم نہ گزرنے توں بعد توں دن  2-3سوجن ہو جائے جو کہ  -
 پانی آنا؛وچ  اکھیاںباعث دے  فراغتتوں ہسپتال پس یا تے  دشدید دردا کھ ا -
 دھندال نظاره؛ -
 باعث درد۔دے تیز روشنی وچ  اکھیاں -
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