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 خشک چشمی

 

 تعارف

 آنسو

تہوں پر مشتمل  ینسطح کو محفوظ رکھنا ہے۔ آنسو ت یک قرنیہفراہم کرنا، اور  مقویات، رکھنا چکناآنسو کا فعل صاف کرنا، 

 چکناکو  قرنیہجاتا ہے۔ اس کا فعل  یاک کشیدسے  آنکھ کے سفید پردےتہہ ہے۔ اس کو  یوکستہہ م ی۔ سب سے اندرونیںہوتے ہ

ہے  یجائے۔ اس سے ہموار سطح ملت یلطور پر پھ یسطح پر مساو یک قرنیہہے کہ  یتافلم کو اجازت د ٹئیر یہرکھنا ہوتا ہے۔ 

 ینڈگل یکریملل یہہے۔  یپان 90٪ یں،تہہ م یکویسا یہے۔ وسط یتاسہولت د بھی یںم گزران یمساو یک یکہ روشن ی  حتتو  یہاور 

آنکھ کے اور  قرنیہہے۔ اس کا فعل  یپات یلرہ سے تشکیوغ یباڈ ینٹیالئزوزوم، ا ین،پروٹ یجن،تہہ آکس یہہوتا ہے۔  کشیدسے 

 یہتہہ لپڈ تہہ ہے۔  یرونیفراہم کرنا ہے۔ سب سے ب اسے مقویاترکھنا اور  چکنانم رکھنا، اسے حفاظت کرنا،  یک سفید پردے

 یےپپوٹوں کے حاش ورہے ا یکو کم کرتی اشکی تبخیریت کفلم ٹئیر  یہہے۔  یہوت کشیدسے  ینڈزگل یبومینآنکھ کے پپوٹوں کے م

 ہے۔ یسے محفوظ رکھت بہنےآنسوؤں کے  یںم

 

  خشک چشمی

 یہہے۔  یتہہ متاثر ہوت یہے۔ اکثر اوقات، اندرون یکے باعث الحق ہو جات یکم یںم افرازعام طور پر آنسوؤں کے  خشک چشمی

 یسکت یلپھ یںطور پر نہ یسطح پر مساو یک قرنیہفلم  یرہے، ٹئ یکے باعث واقع ہوت یکم یعنصر ک نگچکناطور پر  یادیبن

ہونے والے  یداکے باعث پ یخشک یآنکھ ک یضہے۔ بعض اوقات مر یباعث بن سکت اک یٹیشناور ان یخشک یہے اور مقام

 کرتا ہے۔ یتشکا یکے باعث آنسو آنے ک یلیوںتبد یردعمل

 

 عالج

سے پاک  محفوظ اشیاءجاتا ہے، جو کہ  یاکو استعمال ک یلت یاجگہ آنکھ کے قطرے  یہے کہ آنسوؤں ک یہکا عالج  یخشک چشم

 یاور مصنوع یں،ہوتے ہ یںنہ یرہوغ ی،باڈ ینٹیالئزوزائم، ایوٹرینٹس،/نیجنآکس یںآنسوؤں م یہے۔ تاہم، مصنوع ضابطہ بندی

 یعناصر بھ مقویاور  نگچکناآنسوؤں کے محفوظ رکھنے والے،  یسے قدرت نےمقدار استعمال کر یادہز یآنکھ کے قطرے ک

 یسرجر یبعض اوقات ہلکے درجے ک اک یخشک چشم ید۔ شدیےا چاہیا جانلگا صرف بوقت ضرورت۔ ان کو یںدھل سکتے ہ

جا  یام کرفتار کو ک کیروکنا ہوتا ہے تاکہ آنسوؤں کے بہنے  کو بہنے سے یکریملجاتا ہے، جس کا مقصد ل یاعالج ک یسے بھ

 سکے۔
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