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 خشک چشمی

 

 تعارف

 آنسو

مشتمل تے  تہواں ینآنسو ت اے۔محفوظ رکھنا نوں سطح دی  قرنیہ تےفراہم کرنا،  مقویات، رکھنا چکنافعل صاف کرنا، دا آنسو 

نوں  ہلکےفعل دا اس  اے۔ا کیتا جاند کشیدتوں  سفید پردےدے  اکھنوں اس  اے۔تہہ  یوکستہہ م یاندرونتوں ۔ سب نیںے ہوند

ہموار اس نوں جائے۔  یلپھتے طور  یمساوتے سطح دی  دی ہلکےکہ اے  یندااجازت د نوںفلم  ٹئیرایہہ  اے۔ا ہوندرکھنا  چکنا

 یپان 90٪ ،وچتہہ  یکویسا یوسط اے۔ ینداسہولت دوچ وی  گزران یمساودی  یکہ روشن ی  حت ے فیرتایہہ  اے تے یسطح ملت

دا اس  اے۔ ندیپا یلتشکتوں رہ یوغ یباڈ ینٹیالئزوزوم، ا ین،پروٹ یجن،تہہ آکسایہہ  اے۔ا ہوند کشیدتوں  ینڈگل یکریمللایہہ  اے۔

توں سب  اے۔فراہم کرنا  مقویاتنہاں نوں ا تےرکھنا  چکنارکھنا، اس نوں تر حفاظت کرنا، دی  سفید پردےدے  اکھ تے ہلکےفعل 

کم نوں تبخیریت دی اشدی فلم ٹئیر ایہہ  اے۔ یہوند کشیدتوں  ینڈزگل یبومینمدے  یاںدے پپوٹ اکھایہہ  اے۔تہہ لپڈ تہہ  یرونیب

 اے۔ یدتوں محفوظ رکھ بہنےنوں  آنسوؤاںے دے اندر یحاشدے پپوٹوں  اے تے دیکر

 

  خشک چشمی

 یہوندتہہ متاثر  یاکثر اوقات، اندرون اے۔ یجاندباعث الحق ہو دے  یکم دے اندر افرازدے  آنسوؤاںتے عام طور  خشک چشمی

 نیںنتے طور  یمساوتے سطح دی  ہلکےفلم  یرہے، ٹئ یہوندباعث واقع دے  یکمدی عنصر  نگچکناتے طور  یادیبنایہہ  اے۔

ہونے  یداباعث پدی خشکی دے  اکھ یضبعض اوقات مر اے۔ یسکدباعث بن دا  یٹیشنان ی تےکخش یمقام اے تے یسکد یلپھ

 اے۔ا دکر یتشکادی باعث آنسو آنے دے  یلیوںتبد یوالے ردعمل

 

 عالج

توں  محفوظ اشیاءا ہے، جو کہ کیتا جانداستعمال نوں  یلت یاقطرے دے  اکھجگہ دی  آنسوؤاںکہ اے ایہہ عالج دا  یخشک چشم

 تے ،نیںے ہوند نیںن یرہوغ ی،باڈ ینٹیالئزوزائم، ایوٹرینٹس،/نیجنآکسوچ  آنسوؤاں یتاہم، مصنوع اے۔ ضابطہ بندیپاک 

 مقوی تے نگچکنامحفوظ رکھنے والے، دے  آنسوؤاں یقدرتتوں  نےمقدار استعمال کر یادہزدی قطرے دے  اکھ یمصنوع

 ہلکےبعض اوقات دا  یخشک چشم ید۔ شدچاہی دا اےا یا جانلگا صرف بوقت ضرورتنوں ۔ ان نیںے سکددھل وی عناصر 

بہنے دے  آنسوؤاںتاکہ اے ا ہوندروکنا توں بہنے نوں  یکریملمقصد لدا ا ہے، جس کیتا جاندعالج وی توں  یسرجردی درجے 

 سکے۔ کیتا جاکم نوں رفتار دی 
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