
 
 Gabay sa Pangkalusugan ng Awtoridad ng Ospital 

   Pamamaga ng Mata (o Conjunctivitis) 
 

 

(1) Mga Tip sa Pag-aalaga ng Pamumula ng Mata sa Bahay 
 Ang pasyente ay dapat gamitin ang gamot ayon sa pagkareseta at 

magpahinga sa bahay pagkatapos ng paggamot. Karaniwan ang mga 

sintomas ay bubuti sa loob ng 2-3 araw pagkatapos gumamit ng gamot. 

 Ang gamot para sa mata na nabuksan na ay dapat na naka-imbak sa isang 

repridyerator upang mapigilan ang paglago ng bakterya. Itapon ang 

pamatak sa mata isang buwan pagkatapos itong buksan. 

 Huwag ipagamit ang mga tuwalya na ginagamit sa mga miyembro ng 

pamilya.  
 

(2) Pag-iwas ng Pamumula ng Mata 
 Gumamit ng salaming pandagat bilang proteksiyon kung ang iyong mga 

mata ay malalantad sa maruming tubig o tubig ng na-chlorinate na pool; 

 Gumamit ng salaming pang-araw sa ilalim ng matinding liwanag ng araw 

(lalo na sa beach at habang nagmamaneho); 

 Alamin ang posibleng mga allergen at bawasan ang pagkakahantad 

hangga't maaari; 

  Iwasan ang pagkuskus ng mata; 

 Iwasan ang labis na pag-inom ng alak; 

 Huwag manigarilyo at iwasang manatili sa isang silid na puno ng usok; 

 Huwag ipagamit ang mga produktong pag-aalaga sa mata tulad ng mga 

salaming pandagat at pamatak sa mata; 

 Bigyan ang iyong mga mata ng sapat na pahinga at iwasan ang matingkad 

na liwanag; 

 Ang gamot para sa mata na nabuksan na ay dapat na naka-imbak sa isang 

repridyerator upang mapigilan ang pagtubo ng bakterya. Itapon ito isang 

buwan pagkatapos itong buksan. 

 

(3) Paggamit ng Mga Pamatak sa Mata at Mga Ointment 
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 Kapag ginagamit ang mga pamatak sa mata at mga ointment sa mata, 

ipatak muna ang mga pamatak ng mata, na sinusundan ng ointment 

pagkatapos ng 5 minuto; 

 Sundin ang reseta ng doktor at ayon sa pagdirekta; 

 Paano gumamit ng mga pamatak sa mata at mga ointment sa mata: 

- hugasan ang iyong mga kamay at linisin ang iyong mga mata; 

-  ikiling ang iyong ulo patalikod, hawakan pababa ang nasa ibabang 

talukap ng iyong mata; 

- tumingin sa itaas at magpatak ng isang patak sa mata; o pisilin palabas 

ang 5mm ng ointment sa loob ng ibabang talukap (huwag hayaan ang 

lalagyan na masagi ang mata); 

- Hayaan ang iyong mata na pumikit nang dahan-dahan nang ilang minuto, 

dahan-dahan na idiin  ang nasa dakong loob na sulok ng iyong takipmata 

malapit sa iyong ilong upang harangan ang sistema ng labasan ng luha 

para ang gamot ay hindi lumabas palayo sa mata; 

- magpatak ng pangalawang patak kung nakasaad; 

- para sa mga bata: hilingin sa bata na isara ang kanyang mata nang dahan-

dahan, ipatak ang pamatak sa mata sa dakong loob na sulok ng mata. 

Kapag binubuksan niya ang kanyang mata, ang solusyon ay dadaloy 

papasok. 
 

(4) Mga Palatandaan para Maalerto 
 Ang pasyente ay dapat gamitin ang gamot ayon sa pagkareseta at 

magpahinga sa bahay pagkatapos ng paggamot. Humanap ng medikal na 

atensiyon kung ang mga sumusunod ay mangyayari: 

- ang pamamaga ay tumatagal ng 2-3 araw at hindi humuhupa; 

- malubhang sakit sa mata at maluhaluhang mata na may nana o muta; 

- malabong paningin; 

-  namamagang mata na dulot ng maliwanag na ilaw. 
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