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ائٹس  بل�ف�ی
 

 نسخہ کارآمد تصور ہووے گا۔ یزیاس مضمون دا مواد ترجمہ شده نسخہ اے، تے اس حوالے نال انگر
 

ا�س ا�ھ دے پپوڻ�اں �ت اس دے گرد دی ا� دائ� سوز�ش ک�ف�ت اے۔ ایہہ عام طور �ت ا�  ل ک�ف�ت ہوندی اے۔بل�ف�ی  بائلی�ٹ
 

 وُج��ات
  آئل گلینڈ ناقص فعل �ا ا�ھاں دے پپو�ٹ وچ رکاویٹ 
 ایئ انف�کشن�  دائ� ب�ک�ٹ
  دے نالالر��  دے ذر��خش�، ناقص حفظان صحت، ا�گ��ما �ا دوا �ا م�ک اپ  

گ
 وا�ست�

 �بادشنام مہا 
 

مات
َ

 ِ�شان�اں / ع�
  پاین بہنا، خش�، جنجھالہٹ، جل�ن دی حس�ت توںال�، ا�ھ 
 �ا�ھاں دے پپوڻ�اں �ت کرسٹنگ �ت سک�لز، �ا پل ،  ں دا جھڑنااسوجن و خارش زدە ا�ھ دے پپو�ٹ
  ن دی پ�دوار� ن  دے نال تعلقسڻایئ �ت کال�ی

 
 ِعالج
 حراریت دباؤ 
  حفظان صحت ز�ردستپپو�ٹ دی 
   �سلسلہ وار اینیٹ بائیوڻک�ا / �ت جا�ئ تو ا�ھ دی ادو�ات  کییت ا�ر �شاند 

 
�قہ  حراریت دباؤ دا ط��

 معاون ہو سکدا اے �ت ا�ھ دی �� چیین وچ ک� ال سکدا اے وچ حراریت دباؤ عالمات وچ راحت فراہم کر�ن 
 ودھوئ نالہتھاں نوں صابن �ت پاین  .1
� نوں اس قدر گرم پاین وچ بھگو لیو کہ پپو�ٹ ان .2 ٹ �ساں ۔ نبرداشت کر سک ہاں نوںچہر� دے صاف ک�پ

 اووی پاین دا درجہ حرارت دا جائزە � سکدے  نالاپین کالیئ دی مدد 
 کرو تا�ہ کم از کم دن وچ دو بار کرسٹس نوں نرم کیتا جا س�  ل�پمنڻوں تک  10بند پپوڻ�اں �ت  .3
 ا جاو�جا�ئ تو ا�ھ دا م��م �ا ا�ھ دے قطر� استعمال کیت کییت ا�ر �شاند�   .4
 

�  قہپپو�ٹ دی حفظان صحت دا ط��
صاف   واریں نوں دن وچ دو احراریت دباؤ دے استعمال دے بعد، ا�ھ دے پپو�ٹ دے گرد دی جگہ �ت پل� .1

ا کہ درج ذ�ل محلولوں وچ � ک� ا� وچ بھگو�ئ گ�ئ ہو  نالکاڻن پ�ڈز  ٹ  : ونصاف کیتا جا�ئ جہ�ی
 پاین  �ا ا گ�ا ابلتڻھنڈا کی )1(
) �ا کپ ڻھنڈا ک�ا گ�ا ابل  2/1 توںچا�ئ دا چمچ  2/1ڈائ�لوڻڈ �� ی� ش�مو ( )2(  پاین

 نالکرسٹس �ت فل�کس نوں ہڻا�ن لیئ اس انجذای� کاڻن پ�ڈ نوں سائ�ڈ ڻو سائ�ڈ موشن دے   �اں �ت پل .2
 استعمال کیتا جا�ئ 

 ونتک کہ جلد �ت تمام کرسٹس �ت فل�کس ہٹ جاؤ ایتھ� نوں دہرا 2�ت  1مرحلہ  .3
ە)  .4 �ت ا�ر کویئ الر�� شدە ری ا�کشن نو�س وچ آ�ئ (مثً� ا�ھ دے پپو�ٹ دی ال�، سوجن وغ�ی

، براە مہ��این اس نوںجدوں  فوری طور �ت استعمال   ڈائ�لیوڻڈ �� ی� ش�مپو استعمال کیتا جا�ئ �ت
 کرنا ترک کر دیو �ت جس قدر جلد ممکن ہو طی� مشورە طلب کرو
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 م دا اطالقڻاپ�کل اینئٹ بائیوڻک م��
، �سخہ دے مطابق پپوڻ�اں دے اردگرد اینیٹ بائیوڻک م��م دا ل�پ کروکییت گیئ ہوو� ا�ر �شاند�    �ت

 
 

گ
 پ�ِچ�د�

 دائ� کن�جنکڻی��ٹس 
 �ں دی �� سمیت اپل 
 کورن�ا دا انف�کشن 
 (ا�ھ دے پپو�ٹ دے حاش�ی دی الٹ پلٹ) ن و�نی  این�ٹ

 
 

 تب��
 ۔دے ننی تک لگ سک �ن مہیوں ں ت�اکرن لیئ ہفتہ ا� دائ� ک�ف�ت اے جس دا انتظام  ایہ .1
 ں تک جاری رکھا جانا چا� دا اے۔�اہفت 3تا  2ظاہری معالجہ دے بعد ِعالج نوں  .2
نگ  .3 ن ا�ھ دے پپوڻ�اں نوں صاف کرن لیئ �� ی� ش�مپو دے متبادل دے طور �ت کمرشل آیئ ِلڈ کلی�ن

 وائپس نوں استعمال کیتا جا سکدا اے۔
 
 

                                            ۔نی معلومات عمو� عل� َمقصد �ت �ف رج�ع لیئ ن ایہہ
، براە مہ��ایف م�ڈ�کل پروف�شنلز سپ�ش�لئٹ   وندے ذہن وچ کویئ سواالت ہو  �ساںا�ر  �ت

 گروپ (  اوفتھ�لمولو��ِ )  نال مشاورت کرو
2019اول  َطبع  
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