
Wat zijn Meibom klieren? 
De Meibom klieren bevinden zich aan de rand van de oogleden. Zij produceren 
een olie-achtige substantie (meibum) te vergelijken met talg in de huid die een 
belangrijke component van de traanfilm uitmaakt (de vetlaag). Deze vetlaag voor-
komt snelle verdamping van de tranen en beschermt daarmee uw ogen tegen 
droogte en beschadiging van het oogoppervlak.  

Wat is Meibom Klier Dysfunctie? 
Meibom Klier Dysfunctie (MKD) wordt gekenmerkt door verstopping van de ope-
ningen van de klieren door het meibum (dikke olie-achtige substantie) dat hard is 
geworden. Het meibum stapelt zich op in de klieren en wordt onvoldoende uitge-
scheiden. Bovendien is het deel dat toch in de traanfilm terechtkomt van minder 
goede kwaliteit. Dit leidt tot verhoogde verdamping van de tranen met droge ogen 
tot gevolg. Uw Meibom klieren zijn gezwollen en uw oogleden ontstoken, wat irri-
tatie, jeuk, wazig zicht en een zandkorrelig gevoel veroorzaakt. 

Hoe MKD herkennen? 
De symptomen van MKD zijn niet specifiek en worden vaak verward met symptomen van droge ogen en andere oog- 
aandoeningen die gepaard gaan met jeuk, branderig gevoel, gevoel van vreemd lichaam, droogte... Rode en gezwollen oog-
leden zijn kenmerkend voor ontsteking van de oogleden. Vaak is er een combinatie met korstjes en samengekleefde oogle-
den. 
Een onderzoek van uw oogleden en uw Meibom klieren is noodzakelijk. Om zeker te zijn of u aan MKD lijdt, raadpleegt u 
best uw oogspecialist. 

Hoe MKD behandelen? 
Wanneer MKD herkend wordt als de basis van het probleem, zal de oogspecialist een traditioneel regime voorstellen van 
dagelijkse ooglidhygiëne. Het is essentieel te weten dat MKD een regelmatige behandeling vereist. 
Systemische antibiotica, lokale antibiotica en lokale corticosteroïden kunnen eveneens voorgeschreven worden en vereisen 
de tussenkomst van een arts. In de dagelijkse ooglidhygiëne zijn de volgende 3 stappen essentieel: warmte, massage en rei-
niging van de oogleden.

D STAP 1 :
Verwarm uw oogleden gedurende 10 minuten, 2 maal per dag, om het verharde meibum in de 
klieren vloeibaar te maken. Het Blephasteam® warmtemasker kan hierbij helpen.

D STAP 2 :
Op het einde van stap 1, raden we u aan om uw oogleden te 
masseren om de olie-achtige substantie (meibum) te verwijderen 
door de verstopte klieren uit te drukken. Deze stap is essentieel; een 
massage van uw oogleden helpt de vloeibaar geworden olie-ach-
tige substantie uit de klieren te duwen. Dit verbetert het oculair 
comfort. 
Masseer zacht het bovenste ooglid, door kleine cirkelvormige bewe-
gingen te maken dichtbij de wimpers. Masseer dan het onderste 
ooglid van binnen naar buiten. 

D STAP 3 :
Reinig uw ooglidranden met een vochtig kompres om de 
olie-achtige secretie te verwijderen van de wimpers. U kunt hier-
voor een lotion (Blephasol®) , een gel ( Blephagel®) of kant-en-
klare kompressen (Blephaclean®) gebruiken.
De ooglidhygiëne ‘s morgens is uiterst belangrijk, omdat schilfers 
en korstjes zich ‘s nachts ophopen.
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 werd ontwikkeld om tegemoet te komen aan de vereisten van de patient en de oogspecial-
ist in termen van doeltreffendheid, veiligheid en gebruiksgemak. 

BLEPHASTEAM®  is een gepatenteerd medisch hulpmiddel dat gebaseerd is op de wetenschappelijke studies 
van Dr. J.R. Fuller, een Britse oogarts. Dit innoverend apparaat creëert een milieu dat op 
een natuurlijke manier de kwaliteit van de traanfilm verbetert, en daardoor ook de gezond-
heid van het oogoppervlak, het zicht en het comfort. 

 Het voornaamste effect is de verbetering van de dikte en de kwaliteit van de olie- of vetlaag 
van de traanfilm, om de traanfilm te stabiliseren. De vetlaag van de traanfilm wordt gepro-
duceerd door de Meibom klieren, die zich bevinden in de oogleden. Een aandoening van 
deze klieren kan een verstopping veroorzaken, die onder andere kan leiden tot droge ogen.

BLEPHASTEAM® is ontworpen om constante vochtige warmte therapie te bezorgen, om de inhoud van de 
Meibom klieren vloeibaar te maken en de klieren te ontstoppen, om zo het welzijn van het 
oogoppervlak te verbeteren. 

BLEPHASTEAM® is gemakkelijk in gebruik en laat verder toe te lezen en TV te kijken, omdat het zicht 
niet gehinderd wordt. BLEPHASTEAM® werd ontwikkeld volgens alle veiligheidsvereisten. 
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