ब्लेफराइटिस
बिरामीहरूका लागि जानकारी
ब्लेफराइटिस भनेको आँखाको डिलको छे उमा
सुजन हुने अवस्था हो। यो प्राय भइ रहने रोि हो
र कुनैपनन उमेरमा हुन सक्छ।

ब्लेफराइटिसको कारणहरू
• सेवोररक िमाािाइटिस: छाला गिल्लो हुने वा पाप्रा पने अवस्था।
• ममिोममयन ग्रन्थथको खरािी: आँखाको डिलका यी ग्रन्थथहरूले तेल
उत्पादन िछा न ् जो आँसक
ु ो परतको एक भाि हो। नयनीहरू तेलको
कारणले िथद हुन वा िन्ु चिन सक्छ।
• प्राकृनतक रूपमा छालामा रहने ब्याक्िे ररयासँि प्रनतक्रिया। यो सने
रोि होइन।

चिन्ह तथा लक्षणहरू
• रातो तथा/वा सन्ु थनएको आँखाको डिल
• आँखाको डिलहरू िाँन्स्सने
• आँखाको डिलका छाला पाप्रा पने, िोइटिने
• आँखामा गिलाएको तथा/वा बिझाएको महसुस हुने
• कथ्याक्ि लेथस लिाउँ दा असवु वधा हुने
• प्रकाश प्रनत सम्िेदनशीलता
• दव
ु ै आँखामा असर िना सक्छ।

यसको उपिार के छ?
सिभथदा राम्रो उपिार भनेको िरम सेक तथा सफा िने घोलहरूको
प्रयोि िरे र आँखाको डिल तथा परे लाहरू सफा राख्नु हो।

• गरम सेकहरू: कुनै नरम कपिा वा आइ प्यािलाई तातो पानीमा
मभजाएर ननिोरे र िरम सेक तयार िना सक्रकथछ। औषगध पसलहरूमा
िरम आँखा मास्कहरू पनन पाइथछ।
• सफा गर्ने घोलहरू: सफा िने घोल, आँखाको डिल सफा िने ब्रश तथा
पछ्
ु ने कपिाहरू औषगध पसलिाि क्रकथन सक्रकथछ। वैकन्ल्पक रुपमा,
1 भाि िेिी श्याम्पूलाई 10 भाि तातो पानीमा ममसाएर एउिा
साधारण सफा िने घोल तयार िना सक्रकथछ।

तपाईंको आँखाको डिलहरू सफा गर्ने
1. गरम गर्ननुहोस ्: तपाईंको आँखामा 5-10
ममनि सम्म िरम सेक लिाउनुहोस ्।
तापले आँखाको डिल ग्रन्थथहरूमा
िुन्चिएर रहेको तेललाई नरम िनाउँ छ।
2. माललस गर्ननुहोस ्: औँला वा किन िि
प्रयोि िरे र ध्यान पव
ू ाक आँखाको
मागथल्लो डिलको छालालाई तलनतर र
आँखाको मनु नल्लो डिलको छालालाई मागथ परे ला नतर मामलस
िनुाहोस ्। यसो िदाा आँखाको डिल ग्रन्थथहरूिाि िुन्चिएर रहेको
तेलहरू मक्
ु त हुन पाउँ छ। यटद तपाईं जलबिथदि
ु ाि ग्रमसत हुनह
ु ु थछ
भने, यस िेला आँखामा गथचदा होमसयार हुनह
ु ोस ्।

3. सफा गर्नुह
न ोस ्: किन ििलाई सफा िने घोलमा मभजाएर ववस्तारै सँि
तपाईंको आँखाको डिल तथा परे लाहरू सफा िनह
ुा ोस ्। प्रत्येक पिक
एउिा ताजा िि प्रयोि िनाह
ु ोस ् –फोहर ििलाई पन
ु ः सफा िने घोलमा
निोब्नुहोस ्। यसो िदाा आँखाको डिल/ परे लामा रहे का कुनैपनन पाप्रा
वा फोहरहरू सफा भएर जाथछ।
4. तपाईंको आँखा तातो पानीले पूणातया पखाल्र्ननहोस ् र एउिा सफा
कपिाले सुक्खा िनाउनुहोस ्।
5. यटद तपाईंलाई मलहम, लेखखटदएको छ भने, लिभि 1 सेमी (1/4
इथि) जस्तो एउिा सफा किन ििको एक छे उमा लिाएर परे लाको
फेदमा ववस्तारै दल्नुहोस ्।
सुरुमा यो एक टदनमा दई
ु पिक िनुा पछा र लक्षणहरूमा सुधार भएपनछ
टदनमा एक पिक िना सक्रकथछ।

थप उपिार
तपाईंको ब्लेफराइटिसको कारण तथा तीव्रताका आधारमा, वा यटद
आँखाको डिलको सरसफाइिाि पनन लक्षणहरूमा सध
ु ार नआएमा,
तपाईंलाई अनतररक्त उपिार आवश्यक पना सक्छ। तपाईंलाई आँखामा
हाल्ने एन्थििायोटिक झोल वा मलहम, एन्थििायोटिक िक्की वा एन्थिइनफ्लल्यामेिरी आँखा झोलहरूको प्रयोि िने सुझाव टदइन सक्छ।
ब्लेफराइटिसको सम्िथध सक्
ु खा आँखासँि हुन सक्छ र आँखाको
लुबब्रकेटिङ झोलले यसमा सहायता िना सक्छ।

लक्षणहरू िम्भीर हुँदा आँखाको मेक-अप िनािाि िचनह
ु ोस ् वा सन्जलै
सफा िना सक्रकने मेक-अपको प्रयोि िनह
ुा ोस ्।

कथ्याक्ि लेथस लिाएन भने पनन लक्षणहरूमा राहत हुथछ।

दीघुकालीर्न उपिार
ब्लेफराइटिस सामाथयतया फेरर हुन सक्ने जीणा (दीघाकालीन) अवस्था
हो। यसको उपिार छै न तर लक्षणहरू नदे खखएको िेला पनन ननयममत

रूपमा आँखाको डिलको सरसफाइले यसमा ननयथरण िना सक्छ। केही
अवस्थामा, धेरै मटहना सम्म लामो अवगध सम्म एन्थििायोटिक मलने
पनन सुझाव टदइथछ।

हामीलाई सम्पकु गर्नह
नु ोस ्

यटद तपाईंको सामाथय आँखा समस्या भए, कृपया तपाईंको GP,
अन्प्िमशयन वा औषगध पसलिाि सझ
ु ाव मलनह
ु ोस ्। यटद तपाईंको
वविारमा तपाईंको समस्या जरुरी हे नप
ाु ने हो भने, कृपया आँखा
दघ
ु ािनामा दे खाउनुहोस ्।
सोम-शुि बिहान 9 िजे दे खख िेलुका 5 िजे;
आँखा दघ
ु ािना (रीडिङ):

शनन र आइत साथै िैंक बिदा बिहान 9 िजेटदनको 12.30 िजे; खिसमास र नयाँ सालको
टदनमा िथद रहथछ

वप्रथस िाल्सा आँखा

सोम-शुि बिहान 9 िजे दे खख िेलुका 5 िजे;

इकाइ (ववथिसर):

शनन बिहान 9 िजे-टदनको 12.30 िजे
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