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Application    of  Hot  Compress 
 
Ang nilalaman ng artikulong ito ay isinalin na bersyon, ang bersyon sa ingles ang siyang masusunod. 
 
Ang aplikasyon ng init ay maaaring makapagpataas sa sirkulasyon ng dugo, mabawasan ang 
pamamaga, mahikayat ang paglabas ng nana sa mga naimpeksyong glands at maibsan ang sakit. 
 
Aplikasyon 
 Pag-aalaga pagkatapos ng paghiwa ng chalazion. 
 Upang maitaguyod ang paggaling ng chalazion at maibsan ang hirap at pamamaga na 

nagmumula sa chalazion. 
 
Paraan I 
Maglagay ng hot compress sa pamamagitan ng paggamit sa nilagang itlog. 

1. Hugasan ang kamay. 
2. Ibalot ang nilagang itlog sa malinis na tela na pangmukha. Hindi kinakailangang tanggalin 
ang balat ng nilagang itlog upang magamit na muli ang itlog. 
3. Suriin ang temperatura ng nilagang itlog sa panloob na parte ng braso. (Ang temperatura ay 
hindi dapat sobrang init dahil maaaring nitong malapnos ang balat) 
4. Isara ang apektadong mata at ilagay ang hot compress ng mga 10-15 minuto. 
5. Maglagay ng gamot sa mata, kung inireseta matapos ang proseso. 

 
Paraan II 
Mag aplay ng hot compress sa pamamagitan ng paggamit ng mainit na tela na 
pangmukha. 
*Maaari mong ikonsidera ang paggamit ng paraang ito kung nahihirapan kang i-aplay 
ang hot compress gamit ang nilagang itlog. 

1. Maghugas ng kamay 
2. Basain ang malinis na telang pangmukha ng mainit na tubig ang pigain ang 
sobrang tubig. 
3. Suriin ang temperatura ng telang pangmukha gamit ang pangloob na parte 
ng braso. (Ang temperatura ay hindi dapat sobrang init dahil maaaring 
malapnos ang balat). 
4. Isara ang apektadong mata at iaplay ang mainit na telang pangmukha sa loob 
ng 10-15 minuto. 
5. Ulitin ang mga nasa itaas na hakbang kapag ang telang pangmukha ay 
lumamig. 
6. Maglagay ng gamot sa mata, kung inireseta matapos ang proseso. 

 
Puna 
 Ang hot compress ay dapat i-aplay 24 na oras matapos ang paghiwa sa chalazion. 
 Ang hot compress ay dapat i-aplay ng mga 3-4 na beses kada araw sa loob ng 1-2 linggo o 

hanggang ang sintomas ay mawala. 
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 Ang mga impormasyon ay para sa pangkalahatang layunin ng edukasyon at sanggunian lamang. 

Kung mayroong mga katanungan, mangyaring kumonsulta sa medikal na propesyunal. 
Grupo ng mga Espesyalistang Nagpapayo (Ophthalmology) 
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