
Kaip tinkamai 
naudoti akių lašus

Įsitikinkite, kad Jūsų rankos 
yra nuplautos ir švarios.

Atsisėskite arba atsistokite 
prieš veidrodį, vienos 
rankos pirštu patraukite 
apatinį akies voką, kita 
ranka pagal instrukcijas 
išspauskite arba leiskite 
lašui įkristi į tarpą tarp 
akies ir akies voko.

Kai kuriuos lašus reikia 
supurtyti. Ši informacija turi 
būti ant buteliuko arba su juo 
pateiktame informaciniame 
lapelyje. 

Kitas metodas yra atlošus 
galvą atgal sėdint, stovint 
ar gulint. Jei Jūsų lašai 
yra gelio pavidalo, o ne 
skystis, gali būti lengviau 
susilašinti atsigulus, taip 
gelis pasiskirstytų palei 
apatinio akies voko vidų.

Kad išvengtumėte 
užterštumo, niekada 
nelieskite buteliuko 
lašintuvo antgalio ir 
venkite kontakto su 
akimis.

Įlašinę lašą į akį, 
užsimerkite ir švelniai 
paspauskite vidinį akies 
voko kampą pirštu, 
1-2 minutes. Tai padės 
sulėtinti greitį, kuriuo lašai 
nuteka per ašarų kanalą, 
taip jie liks akyje ten, kur 
reikia. 



Jei jums reikia įlašinti antrą lašą, palaukite bent 5 minutes arba tiek laiko, kiek 
Jums buvo patariama. Taip sustabdysite per greitą pirmojo lašo nutekėjimą.

Niekada nelašinkite lašo į akį dėvėdami kontaktinius lęšius. Prieš lašindami akių 
lašus, išsiimkite kontaktinius lęšius ir palaukite bent 15 minučių, kol juos galėsite 
vėl įsidėti.
Jei Jūsų rankos dreba, priartėkite prie akies iš krašto, kad galėtumėte pailsinti ran-
ką atrėmus ją į veidą. Jei drebančios rankos vis tiek vargina, galite pabandyti nau-
doti papildomą svorį ant riešo. Tai gali padėti sumažinti švelnų rankų drebėjimą.

Dauguma lašų yra laikomi įprastoje kambario temperatūroje, tačiau kai kuriuos, 
prieš atidarant, reikia laikyti šaldytuve. Atidžiai perskaitykite vaistinio preparato 
informacinį lapelį arba pasitarkite su vaistininku. 

KELETAS PRAKTINIŲ PATARIMŲ PADĖSIANČIŲ 
NEPAMIRŠTI NAUDOTI AKIŲ LAŠUS

Suformuokite įprotį akių lašus naudoti kartu su tam tikromis 
kasdieninėmis procedūromis, pvz. po to kai išsivalote dantis. 

Nusistatykite žadintuvą arba elektroninius priminimus, kurie padės 
sekti dozavimo tvarkaraštį.

Paprašykite vartojimo instrukcijos iš savo gydytojo. Instrukcijas ir 
dozavimo planą susiplanuokite ant popieriaus lapo, taip kad būtų 
patogu pasižymėti ar peržiūrėti.

Paprašykite registratorės paskambinti ar atsiųsti Jums priminimą 
apie artėjantį vizitą. Įsitraukite vizitą į savo elektroninę dienotvarkę. 

PRISIMINKITE:
Jei Jums buvo išrašyti akių lašai, labai svarbu, kad jie būtų naudojami 
kaip nurodyta - akių lašai skirti visam gyvenimui, o ne tik trumpam 
gydymo laikotarpiui.

Vykdykite savo sveikatos priežiūros specialisto 
nurodymus. Kiekvieną kartą laiku vartokite vaistus. 

Informacija parengta: 2020 02
PP-XLB-LTU-0015

1.  Eye drops [interaktyvus]. Tarptautinė glaukomos asociacija. [žiūrėta, 2021m. vasario 3 d.]. Prieiga per internetą:  
https://glaucoma.uk/about-glaucoma/treatments-surgery/eye-drops/

2.  Eye drops tips [interaktyvus]. Glaukomos tyrimų fondas. [žiūrėta 2021 vasario 3 d.]. Prieiga per internetą: 
https://www.glaucoma.org/treatment/eyedrop-tips.php


