WAT IS BLEPHARITIS ?
BLEPHARITIS is een chronische ontsteking van de vrije ooglidranden.
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De ooglidranden vormen de overgang van de huid naar de conjunctiva
(het slijmvlies dat de binnenkant van de oogleden en het wit van het oog
bedekt). Ter hoogte van de ooglidrand bevinden zich, naast de wimpers,
ook klieren, de Meibom klieren. Deze klieren produceren vetten die terechtkomen in de traanfilm. De traanfilm speelt een belangrijke rol in de
bescherming en de voeding van het oog.

Bij BLEPHARITIS zijn de ooglidranden rood en licht gezwollen. Soms zijn er ter hoogte van de wimperimplant
ook schilfers of korstjes aanwezig. Wanneer de Meibom klieren niet goed
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VERWARMEN VAN DE OOGLEDEN
Bij niet goed werkende of verstopte Meibom klieren is warmte aanbevolen. U kunt warme kompressen gebruiken of de speciaal hiervoor ontwikkelde BLEPHASTEAM ® bril.
Warmte helpt de verstopte ooglidklieren te legen, doordat de olie-achtige inhoud van
de klieren vloeibaar gemaakt wordt.

Kijk vervolgens naar beneden en masseer wederom zacht, ditmaal uw
bovenste ooglid.
Blepharitis beter begrijpen en behandelen

MASSAGE VAN DE OOGLEDEN
Reinigen van de oogleden

Om de inhoud van de verstopte ooglidkliertjes te kunnen leegmaken is
het aangeraden om na de warmtetherapie de oogleden te masseren. Oefen druk uit op de oogleden, naar het oog toe. Deze stap is essentieel.

REINIGING VAN DE OOGLEDEN

Blephaclean doekjes
Start met het onderste ooglid. Dit kunt u relatief eenvoudig zelf doen. Haal een
Blephaclean doekje uit de verpakking. Gebruik voor elk oog steeds een nieuw
doekje.
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De basis van de behandeling is een goede dagelijkse hygiëne van de
oogleden. Door de ooglidranden zo schoon mogelijk te houden, worden de klieropeningen vrijgemaakt en vermindert ook het risico op
besmetting. Aanbevolen wordt dagelijks – ‘s morgens en ’s avonds –
de oogleden te reinigen om verergering te voorkomen. Hiervoor bestaan aangepaste reinigingslotions of gels. Vraag raad aan uw oogarts. Het geheim van een succesvolle behandeling is standvastigheid.

ooglid naar boven, terwijl u ondertussen naar beneden kijkt.
Wrijf met het Blephaclean doekje de vrije ooglidrand proper. Reinig ook goed tussen de wimpers, zodat alle korstjes en schilfertjes verwijderd worden.

Kijk goed naar boven. Trek het onderste ooglid lichtjes naar beneden. Wrijf zo dicht
mogelijk bij de ooglidrand en tussen de wimpers.
Verwijder zo alle korstjes.
U hoeft niet na te spoelen met water.
Indien u blepharitis klachten heeft, is het ook erg belangrijk steeds uw make-up
goed te verwijderen. Ook hiervoor kunt u Blephaclean doekjes gebruiken. Gebruik
bij voorkeur geen waterbestendige make-up.

In geval van droge ogen, worden kunsttranen aanbevolen. Gebruik bij
voorkeur druppels zonder conserveermiddel, om allergie of toxische
reacties te voorkomen.

Blephasol lotion, voor intensieve reiniging van de Meibomius kliertjes
Wilt U de Meibomius kliertjes nog intensiever reinigen, dan is het aangeraden
daarvoor een wattenstaafje te gebruiken, gedrenkt in Blephasol.

Begin met het
onderste ooglid.
Bij infectie zal uw oogarts beslissen om, samen met deze hygiënemaatregelen,
antibiotica
voor te schrijven.
Breng Blephasol aan op het wattenstaafje.
Bij ernstige ontsteking kan uw oogarts gedurende een korte periode corticosteroïden voorschrijven.
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REINIGING VAN DE OOGLEDEN
De reiniging van de oogleden blijft een uiterst belangrijke stap in de behandeling van BLEPHARITIS. Voor een
doeltreffende reiniging, heeft Théa Pharma een compleet gamma ZONDER CONSERVEERMIDDEL ontwikkeld.
Deze producten zijn zeer zacht voor de huid: ze hebben dezelfde zuurgraad als de huid, bevatten geen
conserveermiddel, geen parfum en geen alcohol, lossen alle onzuiverheden op zonder de huid te irriteren, en
hoeven niet nagespoeld te worden. Bovendien kunnen ze eveneens oogmake-up verwijderen, zelfs waterproof.
U heeft de keuze tussen een lotion of een gel.
De lotion is een micellaire zeep-zonder-zeep en wordt u aangeboden in 2 vormen:
- BLEPHASOL®: fles van 10 ml. Kompressen zijn niet bijgeleverd. BLEPHASOL® is 2 maanden houdbaar na
opening.
- BLEPHACLEAN®: een verpakking met 20 kant-en-klare kompressen, 14 x 9 cm, apart verpakt, die geschikt
zijn om de oogleden en het gezicht te reinigen. De BLEPHACLEAN® kompressen reinigen niet alleen, maar
herstellen ook de huid, dankzij de aanwezigheid van o.a. hyaluronzuur en zink.
BLEPHAGEL® wordt aangeboden in een speciale tube (30 g) met Steri-Free® technologie. Deze technologie
laat toe de formule terug te brengen naar de essentie, zonder conserveermiddel, parabenen, parfum, alcohol
of kleurstof. BLEPHAGEL® is uitstekend geschikt voor de verwijdering van hardnekkige korsten. BLEPHAGEL®
hydrateert, en geeft een verfrissend gevoel. BLEPHAGEL® is eveneens 2 maanden houdbaar na opening.
Blepharitis beter begrijpen en behandelen

Reinigen van de oogleden
Blephaclean doekjes
– MEDISCH HULPMIDDEL –

BLEPHACLEAN

– COSMETISCH PRODUCT –

®

- STERIELE KOMPRESSEN -

Start met het onderste ooglid. Dit kunt u relatief eenvoudig zelf doen. Haal een
– COSMETISCH PRODUCT –
Blephaclean doekje uit de verpakking. Gebruik voor elk oog steeds®een nieuw
®
doekje. Neem het doekje tussen duim en wijsvinger zodat de vingertop van uw
wijsvinger volledig bedekt is en u zo gemakkelijk
kan
‘wrijven’
– GEL ZONDE
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BLEPHASOL
- MICELLAIRE LOTION -

BLEPHAGEL

GEBRUIKSAANWIJZING
Kijk goed naar boven. Trek het onderste ooglid lichtjes naar beneden. Wrijf zo dicht
mogelijk bij de ooglidrand en tussen de wimpers.
Verwijder zo alle korstjes.

Oogleden en wimpers:
Breng BLEPHASOL ® of BLEPHAGEL ® aan op een kompres
of gebruik een kant- en klaar kompres BLEPHACLEAN ®.
Breng het kompres aan op de gesloten oogleden en laat
enkele seconden inweken. Wrijf zacht over de oogleden
en de aanzet van de wimpers tot ze schoon zijn. U kan
tegelijkertijd de oogleden masseren om de inhoud van de
ooglidklieren te legen.
Doe dit bij voorkeur ‘s morgens en ‘s avonds. Vooral de reiniging ‘s morgens is uiterst belangrijk.

Vrije ooglidrand:
Gebruik een wattenstaafje met voornoemde producten of rol een BLEPHACLEAN ® kompres op en wrijf
voorzichtig op de binnenste rand van de oogleden.
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