
 

   Petunjuk Kesehatan Otoritas Rumah Sakit 

   Konjungtivitis 
 

 

(1) Tips Rawat Jalan untuk Konjungtivitis 

 Pasien wajib mengkonsumsi obat-obatan sesuai resep dan beristirahat di 

rumah seusai perawatan. Dalam keadaan normal gejala tersebut akan 

membaik dalam jangka waktu 2-3 hari sejak penggunaan obat. 

 Obat tetes mata wajib disimpan dalam kulkas setelah dibuka untuk 

mencegah tumbuhnya bakteri. Obat tetes mata wajib dibuang dalam jangka 

waktu satu bulan setelah dibuka. 

 Hindari berbagi handuk dengan anggota keluarga. 

 

(2) Pencegahan terhadap Konjungtivitis 

 Gunakan kacamata pelindung jika mata anda akan terpapar pada air kotor 

atau air kolam renang yang terklorinasi; 

 Gunakan kacamata hitam saat berada dibawah sinar matahari terik 

(terutama di pantai dan pada saat mengemudi); 

 Kenali potensi alergen dan kurangi ekspos seminimal mungkin; 

 Hindari mengusap mata; 

 Hindari minum alkohol secara berlebihan; 

 Jangan merokok dan hindarilah berdiam di ruangan penuh dengan asap 

rokok; 

 Jangan berbagi produk perawat mata seperti kacamata renang dan obat 

tetes mata; 

 Istirahatkanlah mata anda secukupnya dan hindari menatap langsung pada 

cahaya yang terlalu terang; 

 Obat tetes mata wajib disimpan dalam kulkas setelah dibuka untuk 

mencegah tumbuhnya bakteri. Obat tetes mata wajib dibuang dalam jangka 

waktu satu bulan setelah dibuka. 

 

(3) Penggunaan Obat Tetes Mata dan Salep 

 Ketika menggunakan obat tetes mata dan salep , gunakan obat tetes mata 



terlebih dahulu, diikuti dengan salep setelah jangka waktu 5 menit sejak 

pemakaian; 

 Ikuti resep dokter dan sesuai anjuran; 

 Cara penggunaan obat tetes mata dan salep mata： 

- Cucilah tangan anda dan bersihkan mata anda; 

- Letakkan kepala anda ke belakang, tarik kelopak mata bagian bawah 

anda; 

- Arahkan pandangan ke atas dan berikan setetes ke dalam mata; atau 

tekan keluar salep sebanyak 5mm ke dalam kelopak mata bagian bawah 

(hindari kontak langsung antara kontainer dengan mata); 

- Tutup mata anda secara perlahan selama beberapa menit, tekan bagian 

dalam kelopak mata dekat hidung anda untuk menutup saluran air mata 

anda sehingga obat tersebut tidak menetes keluar dari mata; 

- Berikan tetes mata kedua jika diresepkan oleh dokter； 

- Untuk anak-anak: minta anak tersebut untuk menutup matanya dengan 

perlahan, teteskan obat tersebut ke sudut dalam mata. Ketika ia 

membuka matanya, cairan tersebut akan mengalir ke dalam. 

 

(4) Tanda-tanda Peringatan 

 Pasien wajib menjalani pengobatan sesuai resep dan beristirahat di rumah 

setelah perawatan. Segeralah berkonsultasi dengan dokter anda apabila 

terjadi hal-hal sebagai berikut: 

- Pembengkakan selama 2-3 hari dan gejala tersebut tidak mereda;  

- Sakit mata parah dan mata berair dengan cairan atau kotoran; 

- Pandangan mata kabur;  

- Nyeri mata disebabkan oleh cahaya terang. 
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