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Blefaritis 
 
Isi artikel ini merupakan terjemahan, dan versi Bahasa Inggrislah yang berlaku. 
 
 
Blefaritis adalah kondisi peradangan kronis pada kelopak mata dan tepiannya. Ini biasanya 
merupakan kondisi bilateral. 
 
Penyebab 
 Malfungsi atau penyumbatan kelenjar minyak pada kelopak mata 
 Infeksi bakteri kronis. 
 Terasosiasi dengan ketombe, kebersihan yang tidak terjaga baik, eksim atau alergi obat-obatan 

atau kosmetik 
 Rosacea akibat jerawat 
 
Tanda/Gejala 
 Kemerahan, mata berair, mata kering, iritasi, rasa terbakar 
 Kelopak mata bengkak dan gatal, kelopak mata dan bulu mata berkerak dan bersisik, atau bulu 

mata rontok 
 Terasosiasi dengan pembentukan bintit atau benjolan mata (kalazion) 
 
Perawatan 
 Kompres panas 
 Menjaga kebersihan kelopak mata secara intensif 
 Obat mata atau antibiotik sistemik jika diindikasikan 
 
Cara kompres panas 
Kompres panas dapat membantu meredakan gejala dan mengurangi rasa tidak nyaman 
pada mata. 
1. Cuci tangan dengan sabun dan air 
2. Rendam handuk muka bersih dalam air sehangat yang dapat ditoleransi oleh kelopak mata. Anda 

juga dapat menguji suhu air di pergelangan tangan 
3. Tempelkan pada kelopak mata tertutup selama 10 menit untuk melembutkan kerak setidaknya dua 

kali sehari 
4. Oleskan salep mata atau obat tetes mata jika diindikasikan 
 
Cara menjaga kebersihan kelopak mata 
1. Setelah kompres panas, bersihkan tepi kelopak mata dan bulu mata dua kali 

sehari dengan kapas bersih yang direndam salah satu di antara kedua larutan 
berikut ini: 
(1) air yang telah dididihkan dan didinginkan 
(2) shampo bayi yang telah diencerkan (1/2 sendok teh dengan 1/2 cangkir air yang telah 

dididihkan dan didinginkan) 
2. Gunakan kapas yang telah direndam dengan gerakan dari satu sisi ke sisi lain 

untuk melepaskan kerak dan serpihan dan bulu mata. 
3. Ulangi langkah 1 dan 2 hingga semua kerak dan serpihan kulit lepas. 
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4. Jika tampak reaksi alergi (mis. kelopak mata memerah, membengkak, dll.) saat 
menggunakan shampo bayi yang telah diencerkan, mohon segera berhenti 
menggunakannya dan minta bantu dokter sesegera mungkin. 

 
Penggunaan salep antibiotik topikal 
Oleskan salep antibiotik di sepanjang tepi kelopak mata sesuai resep, jika diindikasikan 
 
Komplikasi 
 Konjungtivitis kronis 
 Bulu mata melekuk ke arah sebaliknya 
 Infeksi kornea 
 Entropion (pembalikan tepi kelopak mata) 
 
Catatan 
1. Ini adalah kondisi kronis yang dapat memakan waktu berminggu-minggu dan 

berbulan-bulan untuk dikelola. 
2. Perawatan harus dilanjutkan selama 2 hingga 3 minggu setelah tampak 

sembuh. 
3. Tisu pembersih kelopak mata komersil dapat digunakan untuk 

menggantikan shampo bayi untuk membersihkan kelopak mata. 
 

Informasi ini hanya untuk tujuan edukasi umum dan hanya sebagai rujukan.  
Jika Anda memiliki pertanyaan apapun, silahkan berkonsultasi dengan dokter 
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