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ब्लेफरैितस  
 
यस लेखको साम�ी अनुवा�दत संस्करण हो, र िचिनया ँससं्करण �बल �नेछ। 
 
ब्लेफरैितस परेलाह� र यसको छेउको एक �ोिनक सूजन अवस्था हो। यो सामान्यतया एक ि�पक्षीय अवस्था हो। 
 
कारणह�  
● परेलाह�मा खराबी वा तेल �ंिथ बन्द भएको  
● �ोिनक जीवाणु सं�मण 
● �ान्�फ, खराब स्वच्छता, एिक्जमा वा औषिध वा मेकअपसंगको एलज� संग सम्बिन्धत 
● अकने रोसिसया  
 
िचन्ह/लक्षन 
● रातोपन, आसँु, सुख्खापन, जलन, जलन 
● परेलाह� सुि�नु  र िचलाउन ु, परेलाह�मा ��स्तंग र स्केलस्, वा आँिखभौको कपाल  झन�  
● स्ताइ र चलािजओन गठनसगं सम्बिन्धत  
 
उपचार  
● तातो कम्�ेसोन  
● गहन परेला स्वच्छता 
● संकेत ग�रएको खण्डमा आँखाको औषिध र/वा �णालीगत एिन्टबायो�टक 

 
तातो कम्�सेनको िविध 
तातो कम्�ेसनल ेलक्षणह� राहत �दलाउन र आँखाको असिुवधा कम गनर् म�त गनर् सक्छ। 
1. साबुन र पानीले हात धुनहुोस् 
2. एक सफा कपडा परेलाले खे� स�े तातो पानीमा िभजाउहोस्। तपाइँले आफ्नो नादीले पिन पानीको ताप�म 

परीक्षण गनर् स�ु�न्छ 
3. �दनको कम्तीमा दईु पटक �स्टलाई नरम पानर् १० िमनेटको लािग बन्द परेलामा लागू गनुर्होस ्
4. ये�द सकेट भएमा आँखाको  मलम वा आँखा �प लागू गनुर्स  
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परेला स्वच्छताको िविध 
1. तातो कम्�ेसन पछी, सफा कपासलाई  िन� मध्य ेकुनै एक तरल पदाथर्संज िभजाई  

�दनको  दईु पटक परेलाको �कनार सफा  गन� : 
i . िचसो पा�रएको उम्लकेो पानी 
ii . पातलो िशशु शैम्पू (1/2 चम्चा िचसो उबिलएको 1/2 कप पानीमा रा�े ) 

2. परेलामा िभजेको कपासको �योग ग�र दाया ँ बायाँ  ग�र �स्ट्स र फ्लेक्सलाई स्�ब गनर् 
रगड़ने।  

3.  छालाको सबै �स्ट्स र फ्लेक्स नहटेसम्म  चरण 1  र 2  दोहोयार्उनुहोस्स्।  
4. पातलो िशशु शैम्पूको �योगले य�द एलज� �ित��या दखेा परेमा (जस्त ैपरेलामा  

रातोपन, सूजन आ�द) , कृपया यसलाई तु�न्तै �योग गनर् बन्द गनुर्होस् र सकेसम्म चाडँो 
िच�कत्सा सल्लाह िलनुहोस ्

 

सामियक एटंीबायो�टकको �योग  
य�द संकेत �दईएको छ भने पेिस्�ब्सन अनुसार परेलाको �कनारमा एिन्टबायो�टक मलम लागू गनुर्होस ्
 
ज�टलता  
● �ोिनक ने��ेष्मलाशोथ 

● कोलाहलको गलत �दशा 

● को�नर्या स�ंमण 

● इन्�ोिपयोन (परेलाको �कनारा  उिल्तनु ) 

 
�टप्पणी  
1. यो एक �ोिनक अवस्था हो र  केिह ह�ा र मिहना �वस्थापन गनुर् पन� �न सक्छ। 
2. स्प� उपचार पिछ २ दिेख ३ ह�ा सम्म उपचार जारी रा�ु पछर्। 
3. सफा गनर्का लािग  िशशु शैम्पूको स�ा बजारमा पाइने परेला सफाई वाियप्स् �योग गनर् 

स�कन्छ। 
 

यो जानकारी सामान्य िशक्षा उ�ेश्य र सन्दभर्को लागी मा� हो। 
य�द तपाइँसगँ कुन ै�� छ भन,े कृपया िच�कत्सा पशेेवरह�को सल्लाह िलनहुोस ् 

िवशषेज्ञ सल्लाहकार समहू (न�े िवज्ञान) 
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