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 گھر پر دیکھ بھال کے لیے مشورے آشوب چشم کے حوالے سے (1)
  عام طور پر دوا مریض کو مجوزہ نسخے کے مطابق دوا لینی چاہیے اور عالج کے بعد گھر پر آرام کرنا چاہے۔

 ایام کے بعد بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ 2-3لینے کے بعد عالمات 

  نظر کی دوا ایک مرتبہ کھول لی جائے تو اسے ریفریجریٹر میں محفوظ کرنا چاہیے تاکہ بیکٹریا کی افزائش کا

 کر دینا چاہیے۔ ی شیشی کو کھولنے کے بعد ایک ماہ کے اندر تلفکسلسلہ روکا جا سکے۔ آنکھوں کے قطروں 
 خاندان کے ارکان کے ساتھ تولیوں کی شراکت نہ کریں۔ 

 

 سے بچاؤ آشوب چشم  (2)
 اگر آپ کی آنکھوں کا گدلے پانی یا کلورین ملے تاالب کے پانی سے واسطہ پڑے تو حفاظتی چشمے چڑھا لیں؛ 

  گاڑی چالتے سورج کی تمازت کے دوران دھوپ کا چشمہ استعمال کریں )بالخصوص ساحل سمندر پر اور

 وقت(؛

  اور ان سے حتی المقدور بچنے کی کوشش کریں؛ کریںممکنہ الرجنز کی نشاندہی 

 آنکھوں کو رگڑنے سے پرہیز کریں؛ 

 زیادہ شراب نوشی سے گریز کریں؛ 

 سگریٹ نوشی نہ کریں اور دھوئیں سے بھرے ہوئے کمرے میں نہ کریں؛ 

 کے قطروں کی شراکت نہ کریں؛ آنکھوں کی حفاظتی اشیاء جیسا کہ چشموں اور آنکھوں 

 اپنی آنکھوں کو مناسب آرام دیں اور تیز روشنی سے گریز کریں؛ 

 اسے فریج میں محفوظ کرنا چاہیے تاکہ بیکٹریا کی افزائش کو  ل لیا جائے توایک بار آنکھوں کی دوا کو کھو

 روکا جا سکے۔ کھولنے کے ایک ماہ بعد اسے تلف کر دیں۔

 

 کا استعمال  محلولآنکھوں کے قطرے اور  (3)
  کا استعمال کیا جائے، تو پہلے آنکھوں کے قطروں کو لگایا  مرہمجب آنکھوں کے قطروں اور آنکھوں کے

 کا استعمال کیا جائے؛ محلولمنٹوں کے بعد  5جائے، اس کے 

 معالج کے نسخے پر عمل کیا جائے اور جس طرح کہ ہدایات موجود ہوں؛ 
 کا استعمال کیسے کیا جائے:ل محلوکھوں کے قطروں اور آنکھوں کے آن 

 اپنے ہاتھ دھو لیں اور اپنی آنکھیں صاف کر لیں؛ -

 اپنا سر پیچھے کو جھکائیں، اپنی آنکھ کے نچلے پپوٹے کو نیچے کی طرف کھینچیں؛ -

ملی میٹر  5اوپر کی طرف دیکھیں اور آنکھوں میں قطرے کو گرا دیں؛ یا اپنے نچلے پپوٹے کے اندر  -

 دیں )کنٹینٹر کو آنکھ کے ساتھ مس نہ ہونے دیں(؛نچوڑ کو  محلول

اپنی آنکھ کو چند منٹوں کے لیے نرمی سے بند ہونے کی اجازت دیں، اپنے پپوٹے کے اندر کے کنارے  -

آنسو کی طرح بہہ جانے سے روکا جا کو کو آہستگی سے دبائیں جو کہ آپ کی ناک کے ساتھ ہے تاکہ دوا 

 سکے؛ 

 تجویز کیا گیا ہے؛حوالے سے یں ڈالیں اگر اس دوسرے قطرے کو بھی آنکھ م -

، آنکھوں کے قطرے کو اندر کی طرف یںبچوں کے لیے: بچے سے کہیں کہ اپنی آنکھ نرمی سے بند کر ل -

 ڈال دیں۔ جب وہ آنکھیں کھولے گا، تو محلول اندر چال جائے گا۔

 



 خطرے کی عالمات (4)
  مریض کو مجوزہ نسخے کے مطابق دوا لینی چاہیے اور عالج کے بعد گھر میں آرام کرنا چاہیے۔ اگر درج ذیل

 :لینا چاہیےمیں کوئی عالمت ظاہر ہو تو طبی مشورہ 

 دن سے ہو اور کم نہ ہوتی ہو؛ 2-3سوجن ہو جائے جو کہ  -

 کے باعث آنکھوں میں پانی آنا؛ ہسپتال سے فراغتاور پس یا  دآنکھ کا شدید در -

 دھندال نظارہ؛ -

 آنکھوں میں تیز روشنی کے باعث درد۔ -
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