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ائٹس  بل�ف�ی
نسخہ کارآمد تصور ہو گا۔ یزیاس مضمون کا مواد ترجمہ شده نسخہ ہے، اور اس حوالے سے انگر  

 
 

۔ یہ عام طور پر ا�ک  ا�س آنکھ � پپوڻوں اور اس � گرد � ا�ک دائ� سوز�ش ک�ف�ت �� ۔  جانیب  دو بل�ف�ی  ک�ف�ت ہویت ��
 

 اسباب
  آئل گلینڈناقص فعل �ا آنکھوں � پپو�ٹ منی رکاویٹ 
 ایئ انف�کشن�  دائ� ب�ک�ٹ
  

گ
 خش�، ناقص حفظان صحت، ا�گ��ما �ا دوا �ا م�ک اپ � الر�ب � وا�ست�

 �بادشنام مہا 
 

 �شان�اں / عالمات
 ال�، آنکھ � پاین بہنا، خش�، جنجھالہٹ، جل�ن � حس�ت 
 آنکھوں � پپوڻوں پر  ھسوجن و خارش زدە آنک ،  ، �ا پل�وں کا جھڑناتہہ چڑھنا اور  پرت� پپو�ٹ
  � ن � پ�دوار� ن  تعلقسڻایئ اور کال�ی

 
 عالج
 حراریت دباؤ 
 پپو�ٹ � شد�د حفظان صحت 
 ا�ر �شاند� � جا�ئ تو آنکھ � ادو�ات اور/�ا سلسلہ وار اینیٹ بائیوڻک 

 
 حراریت دباؤ کا ط��قہ

 حراریت دباؤ عالمات منی راحت فراہم کر�ن منی معاون ہو سکتا �� اور آنکھ � �ب چیین منی ک� ال سکتا �� 
 ہاتھوں کو صابن اور پاین � دھوئنی  .1
۔ آپ اپین   .2 � کو اس قدر گرم پاین منی بھگو لنی کہ پپو�ٹ انہنی برداشت کر سکنی ٹ چہر� � صاف ک�پ

 حرارت کا جائزە � سک�ت ہنی کالیئ � مدد � ب� پاین کا درجہ 
 کو نرم ک�ا جا س�  پرتوںک��ں تا�ہ کم از کم دن منی دو بار   ل�پمنڻوں تک  10بند پپوڻوں پر  .3
 ا�ر �شاند� � جا�ئ تو آنکھ کا م��م �ا آنکھ � قطر� استعمال ک�ی جائنی  .4
 

 پپو�ٹ � حفظان صحت کا ط��قہ
پپو�ٹ � گرد � جگہ اور پل�وں کو دن منی دو بار صاف کاڻن حراریت دباؤ � استعمال � بعد، آنکھ �  .1

 پ�ڈز � صاف ک�ا جا�ئ جو کہ درج ذ�ل محلولوں منی � ک� ا�ک منی بھگو�ئ گ�ئ ہوں: 
 ڻھنڈا ک�ا گ�ا ابال ہوا پاین  )1(
)  2/1چا�ئ کا چمچ �  2/1ڈائ�لوڻڈ �ب یب ش�مو ( )2(  کپ ڻھنڈا ک�ا گ�ا ابال ہوا پاین

فل�کس کو ہڻا�ن � ل�ی اس انجذایب کاڻن پ�ڈ کو سائ�ڈ ڻو سائ�ڈ موشن � ساتھ  اور  پرتوںپل�وں پر  .2
 استعمال ک�ا جا�ئ 

 اور فل�کس ہٹ جائنی  پرتنی تمام  �کو دہرائنی یہاں تک کہ جلد   2اور  1مرحلہ  .3
ە) تو جب  .4 ا�ر کویئ الر�ب شدە ری ا�کشن نو�س منی آ�ئ (مثً� آنکھ � پپو�ٹ � ال�، سوجن وغ�ی

�لیوڻڈ �ب یب ش�مپو استعمال ک�ا جا�ئ تو، براە مہ��این ا� فوری طور پر ا� استعمال کرنا ترک  ڈائ
 کر دیں اور جس قدر جلد ممکن ہو طیب مشورە طلب ک��ں
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 ل�پڻاپ�کل اینئٹ بائیوڻک م��م کا 
 ل�پ ک��ںا�ر �شاند� � گیئ ہو تو، �سخہ � مطابق پپوڻوں � اردگرد اینیٹ بائیوڻک م��م کا 

 
 

گ
 پ�چ�د�

 دائ� کن�جنکڻی��ٹس 
  پل�وں � �ب سمیت 
 کورن�ا کا انف�کشن 
   � ن (آنکھ � پپو�ٹ و�نی  � الٹ پلٹ)  گرد حاش�ی این�ٹ

 
 

 تب��
۔ .1  یہ ا�ک دائ� ک�ف�ت �� جس کا انتظام کر�ن � ل�ی ہفتوں اور مہینوں تک لگ سک�ت ہنی
۔ہفتوں تک  3تا  2ظاہری معالجہ � بعد عالج کو  .2  جاری رکھا جانا چاہ�ی
نگ  .3 ن آنکھ � پپوڻوں کو صاف کر�ن � ل�ی �ب یب ش�مپو � متبادل � طور پر کمرشل آیئ ِلڈ کلی�ن

۔  وائپس کو استعمال ک�ا جا سکتا ��
 
 

ل عل� معلومات عمو� ہی                                           ۔نی ہ �ی مقصد اور �ف رج�ع � 
  لئٹ �ش�سپ شنلز �پروف کل�ڈ�م سواالت ہوں تو، براە مہ��این  کویئ   ںی ا�ر آپ � ذہن م

 ں�� مشاورت ک�   ) لمولو�� تھ�اوف  (گروپ 
 2019طبع اول 
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