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ਬਲੇਫ਼ਰਾਈਟੀਸ 
 

ਲੇਖ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਿਦਤ ਸੰਸਕਰਣ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਅੰਗਰ੍ੇਜੀ ਸਸੰਕਰਣ ਪਰ੍ਬਲ ਹੋਵੇਗਾI 
 
ਬਲੇਫਰਾਈਟੀਸ ਪਲਕਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਿਭਆਨਕ ਸ਼ਜੋ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਹੈI ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੀ ਸਿਥਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈI 
 
ਕਾਰਨ 
 ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਗਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਬੰਦ 
 ਗੰਭੀਰ ਬੈਕਟੀਿਰਆ ਦਾ ਇੰਫੇਕਸ਼ਨ 
 ਡ�ਡਰਫ, ਮਾੜੀ ਸਫਾਈ, ਐਕਿਜ਼ਮਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਮੈਕਅਪ ਤ� ਐਲਰਜੀ ਨਾਲ ਜੁਿੜਆ ਹੋਇਆ 
 ਿਫਨਸੀ 
 
 
ਿਚੰਨਹ੍/ਲੱਛਣ 
 ਲਾਲੀ, ਖਰ�ਚ, ਖੁਸ਼ਕਤਾ, ਖਾਰਸ਼, ਜਲਨ 
 ਸੁੱਜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਰਸ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲਕਾਂ, ਪਲਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਸ਼ਸ਼ੇ ਤੇ ਛਾਲੇ ਅਤੇ ਦਰਾਰ, ਜਾਂ ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਿਗਰਨਾ  
 ਦਾਣੇ ਜਾਂ ਗੰਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਣੋਾ 
 
 
ਇਲਾਜ 
 ਗਰਮ ਦਬਾਵ 
 ਪਲਕ ਦੀ ਿਜਆਦਾ ਸਫਾਈ 
 ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਜੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਿਸਸਟਿਮਕ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਲੇਣਾ 
 
 
ਗਰਮ ਦਬਾਵ ਦੀ ਿਵਧੀ 
ਗਰਮ ਦਬਾਵ ਲੱਛਨਾਂ ਤ� ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇਅਰਾਮੀ ਨੰੂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਤਾ ਹ ੈ
1. ਹੱਥਾਂ ਨੰੂ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋਵੋ 
2. ਿਜੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲਕਾ ਂਗਰਮੀ ਸਿਹਣ ਕਰ ਸਕਣ ਉੰਨੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਕਪੜਾ ਭੀਗੋ ਲਓI ਤੁਸ� 

ਆਪਣੀ ਗੱੁਟ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਰਮਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹIੋ 
3. ਦਰਾਰਾ ਂਨੰੂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਦ ੋਬਾਰ ਘੱਟ� ਘੱਟ 10 ਿਮਨਟਾਂ ਲਈ ਇਸਨੰੂ ਬਦੰ ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਲਾਓ 
4. ਜੇ ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੱਖਾ ਦੀ �ੀਮ ਲਾਓ ਜਾਂ ਅੱਖਾ ਂਦੀ ਦਵਾ ਪਾਓ 
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ਪਲਕਾ ਂਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ 
1. ਗਰਮ ਿਸਕਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਿਦਨ ਿਵੱਚ ਦੋ ਬਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਾਟਨ ਪੈਡ ਨੰੂ ਥੱਲੇ ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਮਸ਼ਰ੍ਣ ਿਵੱਚ ਿਭੱਜੋ ਕੇ 

ਪਲਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਸ਼ੇਸ਼ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ:  
(1) ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਉਬਿਲਆ ਪਾਣੀ  
(2) ਪਤਲਾ ਬੇਬੀ ਸ਼ੈਮਪੂ (1/2 ਚੰਮਚ ਤ� ਲੈ ਕੇ 1/2 ਕੱਪ ਠੰਡੇ ਿਕੱਤੇ ਗਏ ਉਬਲੇ ਪਾਣੀ ਿਵੱਚ)  

2. ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਪਪੜੀ ਅਤੇ ਫਲੇਕਸ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਇਡ ਟੂ ਸਾਇਡ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿਭੱਜੇ ਹੋਏ ਕਾਟਨ ਦ ੇ
ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ  

3. ਜਦ� ਤੱਕ ਸਿਕਨ ਦੀ  ਸਾਰੀ ਪਪੜੀ ਅਤੇ ਫਲੇਕਸ ਹਟ ਨਹ� ਜਾਦਂੀ ਪੜਾਵ 1 ਅਤੇ 2 ਨੰੂ ਦੁਹਾਰਾਓI  
4. ਜੇ ਪਤਲਾ ਬੇਬੀ ਸ਼�ਪੂ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਪਰ੍ਿਤਿ�ਆ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜ� ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ, 

ਸੋਜਸ਼ ਆਿਦ) ਨਜ਼ਰ ਆ�ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸਨੰੂ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਿਜੰਨੀ ਛੇਤੀ 
ਹੋ ਸਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਲਓ    

 
ਉਪਰ� ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਮਲਹ੍ਮ ਦੀ ਵਰਤ� 
ਿਜਵ� ਦੱਿਸਆ ਿਗਆ ਹੋਵੇ, ਤਜਵੀਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਲਕ ਦੇ ਿਕਨਾਰ ੇਦੇ ਨਾਲ �ਟੀਬਾਇਓਿਟਕ ਮਲਹ੍ਮ ਲਗਾਓ 
 
ਪੇਚੀਦਗੀ 
 ਗੰਭੀਰ ਕੰਜਕਿਟਵਾਈਟੀਸ 

 ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ 

 ਕਾਰਨੀਅਲ ਇੰਫੇਕਸ਼ਨ 

 �ਟਰੋਿਪਅਨ (ਪਲਕਾਂ ਦੇ ਿਕਨਾਰੇ ਦਾ ਪਲਟਨਾ) 

 
ਿਟੱਪਣੀਆ ਂ
1. ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਿਥਤੀ ਹੈ ਿਜਸਨੰੂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਿਵੱਚ ਹਫਤੇ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨI 
2. ਜ਼ਾਹਰ ਇਲਾਜ ਤ� ਬਾਅਦ ਇਲਾਜ 2 ਤ� 3 ਹਫਿਤਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਖਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹIੈ 
3. ਪਲਕਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਬੀ ਸ਼�ਪੁ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤ� ਿਮਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਖਾਂ ਨੰੂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 

ਵਾਇਪ ਦੀ ਵਰਤ� ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹIੈ 
 
 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਿਸੱਿਖਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਹੈI ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ 
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾ ਂਦੇ ਸਪੈਸ਼ਿਲਟੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਮੂਹ (ਨੇਤਰ ਿਵਿਗਆਨ) ਕੋਲ�  

ਸਲਾਹ ਲਓ 
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ਪਿਹਲਾ ਪਰ੍ਕਾਸ਼ਨ 2019 
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	ਪਲਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਤਰੀਕਾ

