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Blepharitis 
 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay isinalin na bersyon, ang bersyon sa ingles ang siyang masusunod. 
 
Ang Blepharitis ay malalang kondisyon ng pamamaga sa talukap ng mga mata at ang paligid nito. 
Karaniwan itong bilateral na kondisyon. 
 
Mga Dahilan 
 Hindi paggana o baradong oil gland sa talukap ng mga mata 
 Malalang bacterial infectio 
 Nauugnay sa balakubak, hindi malinis, eczema o allergy sa gamot at make up 
 Acne rosacea 
 
Mga Paalatandaan/ Sintomas 
 Pamumula, Pagluluha, panunuyo, pangangati, pakiramdam ng pag iinit 
 Pamamaga at pangangati ng talukap, pagbabalat at pagkakaliskis sa talukap at pilikmata, 

pagkawala ng pilikmata 
 Nauugnay sa kuliti at pagkakaroon ng chalazion 
 
Lunas 
 Mainit na kompresyon 
 Masidhing kalinisan sa talukap 
 Paggagamot sa mata at/o sistematikong antibiotic kung ipinahihiwatig 
 
Paraan ng mainit na kompresyon 
Ang mainit na kompresyon ay makatutulong na mapagaan ang sintomas at mabawasan 
ang kakulangan ng ginhawa sa mata. 
1. Hugasan ang kamay gamit ang sabon at tubig. 
2. Ilublob ang malinis na twalya para sa mukha sa maligamgam na tubig na kakayanin ng talukap. 

Maaari mo ring suriin ang temperatura ng tubig sa pamamagitan ng iyong pulso. 
3. Ilagay sa saradong talukap sa loob ng 10 minuto upang mapalambot ang ng kaliskis nang hindi 

bababa sa dalawang beses kada araw. 
4. Maglagay ng ointment sa mata o eye drops kung kailangan. 
 
Paraan ng Paglilinis sa talukap 
1. Kasunod ng mainit na kompresyon, linisin ang paligid ng mga talukap ng mata at pilikmata 

dalawang beses kada araw gamit ang malinis na bulak na inilublob sa isa sa mga sumusunod na 
solusyon: 

 (1) pinalamig na pinakulong tubig 
 (2) pinalabnaw na shampoo ng bata (1/2 kutsarita hanggang ½ tasa ng pi- 

     Nalamig na pinakulong tubig) 
2.  Gamitin ang inilublob na bulak nang kabilaan upang matanggal ang pagbabalat at pagbabakbak 

sa mga pilikmata. 
3. Ulitin ang hakbang 1 at 2 hanggang ang lahat ng pagbabakbak  at pagbabalat ng balat ay 

matanggal. 
4. Kung may makitang allergic reaction (hal. pamumula ng mga talukap, pamamaga atbp.) kapag 
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ginamit ang pinalabnaw na shampoo ng bata, mangyaring itigil kaagad ang paggamit at humanap 
ng agarang  medikal na payo sa lalong madaling panahon. 

 
Aplikasyon ng topical antibiotic ointment 
Ipahid ang antibiotic ointment sa paligid ng talukap ayon sa reseta, kung ipinahihiwatig 
 
Kumplikasyon 
 Malalang Pamumula ng mata 
 Wala sa lugar na pilikmata 
 Impeksyon sa corneal 
 Entropion (pagbaligtad ng mga talukap) 
 
Mga Puna 
1. Ito ay isang malubhang kondisyon na maaaring tumagal ng ilang linggo at 
buwan para maayos. 
2. Ang paggagamot ay dapat ituloy sa loob ng 2 hanggang 3 linggo pagkatapos ng 
nasabing paglunas. 
3. Ang komersyal na pamunas panglinis sa mga talukap ay maaaring gamitin 
upang ipalit sa shampoo ng bata para linisin ang mga talukap ng mata. 
 
 

Ang mga impormasyon ay para sa layuning pangkalahatang 
edukasyon at sanggunian lamang. 

Kung mayroong mga katanungan, mangyaring kumonsulta ng mga 
propesyonal sa medisina 

Grupo ng mga Espesyalistang Nagpapayo (Ophthalmology) 
Unang Inilathala 2019 
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