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العد�سات الال�صقة
Contact lenses
انت�شار العد�سات الال�صقة و�إقبال النا�س عليها:
ه ��ل تعل ��م �أن العد�س ��ات ق ��د �أ�صبحت �شائعة ج ��دً ا هذه الأيام
يف جمي ��ع �أنحاء العامل ويزداد انت�شارها عاما بعد عام نتيجة للتطور
امل�ستمر يف ت�صميمها وي�ستمتع النا�س با�ستخدام العد�سات الال�صقة
 ،حي ��ث ي�شعرون بالراحة م ��ع ا�ستخدامها ،ويرجع ال�سر يف انت�شارها
والإقبال عليها� ،إىل الطابع اجلمايل للعد�سات وعلى عك�س النظارات
الطبي ��ة ،فلي�س للعد�سات �إطارات حتج ��ب الر�ؤية اجلانبية وال تنزلق
علي الأنف كالنظارات ،كما �أنها ال تت�أثر بالرطوبة �أو ب�إفرازات العرق
التي تتكثف علي زجاج النظارات فتغب�شه.
ومن ناحي ��ة �أخري ف�إنه من املمكن �أن توف ��ر العد�سات الال�صقة ،يف
بع�ض احلاالت ر�ؤية �أف�ضل من تلك التي توفرها النظارات الطبية .
كذل ��ك قد تك ��ون العد�س ��ات الال�صقة �أك�ث�ر مالءمة م ��ن النظارات
الطبية عند بع�ض املر�ضى الذين لديهم م�شاكل معينة تتعلق بالر�ؤية.
بالن�سب ��ة جلو املنطق ��ة فال جند ما مين ��ع من ا�ستعم ��ال العد�سات ،
�إال يف حال ��ة هب ��وب العوا�صف الرملية فالأف�ضل ع ��دم ا�ستعمالها يف
ذل ��ك الوقت �أو وقاية العد�سات عن طري ��ق لب�س النظارات ال�شم�سية
املحكم ��ة حتى متنع ت�س ��رب الغبار والأتربة داخ ��ل العني ،وا�ستخدام
العد�س ��ات ب�صورة مريحة يتوقف �أ�سا�سا عل ��ى م�ستخدمها وعلى نوع
العد�سات ،وطبيعة عمل من ي�ستخدم العد�سات الال�صقة والأهم من
ذلك العناية التامة بتنظيف العد�سات وا�ستخدامها ب�شكل �صحيح.
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العناية بالعد�سات الال�صقة:

رغ ��م �أن العد�س ��ات الال�صق ��ة قد تنا�سب معظ ��م النا�س� ،إال �أن
ا�ستخدامه ��ا ب�صورة مريحة يتوق ��ف �أ�سا�سا على م�ستخدمها ،فيجب
�أن يك ��ون لديه اال�ستعداد على منحها الوق ��ت واجلهد الكايف للت�أقلم
معه ��ا والعناي ��ة بها .يج ��ب تنظيف العد�س ��ات الال�صق ��ة بعناية بعد
ا�ستخدامه ��ا يف كل م ��رة حيث �أن هن ��اك دائما فر�ص ��ة لفقدان تلك
العد�س ��ات �أو تلفها .و�سيك ��ون عليك �أي�ضا عمل زي ��ارات متكررة �إىل
الطبي ��ب الذي يقوم بفح�ص ثبات العد�س ��ة لأن ثبات العد�سة بالدقة
املطلوبة وكذلك العناي ��ة بها بالطريقة ال�سليمة من �ش�أنه �إطالة عمر
ا�ستخدامها.
من املهم �أي�ض� � ًا �إ�ستبدال العد�سة ب�أخرى جديده مبكر ًا قدر الإمكان
ل�سالمة العني.

فح�ص العني:

الفح�ص الدقي ��ق للعني هو اخلطوة الأوىل للح�ص ��ول على العد�سات
الال�صقة .و�إذا ما �سبق لك ا�ستخدام العد�سات الال�صقة فيجب �إخطار
الطبي ��ب بذلك وعن خربت ��ك بها.ويبد�أ فح�ص الع�ي�ن عادة باختبار
ح ��دة الإب�ص ��ار عن طري ��ق لوحة العالم ��ات ،بعد ذل ��ك وبا�ستخدام
جمموع ��ة من العد�سات يتم حتدي ��د العد�سات املنا�سبة واملالئمة لك
ومن املمك ��ن �أن يتم ذلك با�ستخدام �أو بدون ا�ستخدام قطرة العني.
وهناك بع�ض الإج ��راءات الأخرى التي قد يتم عملها والتي ب�إمكانها
م�ساعدة طبيبك يف حتديد احلالة ال�صحية العامة لعينيك  ،و�إذا ما
كانت عيناك تع ��اين من التهابات مزمنة �أو عر�ض ��ة للح�سا�سية فقد
ين�صحك الطبيب بعدم ا�ستخدام العد�سات الال�صقة.
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كيفية عمل العد�سات الال�صقة:

تبق ��ي العد�س ��ات الال�صق ��ة يف مكانها بفع ��ل ال�ضغط ال�سطحي
حي ��ث �أنها تطفو فوق طبق ��ة من الدموع والتي تغط ��ي القرنية .ولكي
تظ ��ل القرنية يف حالة �صحية جي ��دة ،ف�إنها تكون دائما يف حاجة �إىل
�إم ��داد م�ستمر بالأك�سجني الذي ي�أتيه ��ا من الهواء اخلارجي وكذلك
م ��ن الدم ��وع .وت�شكل العد�س ��ات الال�صقة حاجزا ب�ي�ن القرنية وبني
الهواء وبالتايل حتجز �إمداد القرنية بالأك�سجني الالزم ،ويتم التغلب
عل ��ى هذه امل�شكلة جزئي ��ا �أثناء حركة جفون عل ��ى العني الذي يجعل
العد�س ��ة تتحرك قليال عن مكانها .ومع كل حركة للجفون على العني
( رم�ش ��ة الع�ي�ن ) تقوم كمية من الدموع املح َّمل ��ة بالأك�سجني ،بغ�سل
القرنية من خلف العد�سة وتغذيته ��ا بالأك�سجني وتعترب عملية رم�شه
الع�ي�ن بالطريقة ال�سليمة مهمة لتحقيق الراحة والأمان يف ا�ستخدام
العد�سات الال�صقة.

�إختيار العد�سة:

بعد �إجراء الفح�ص الالزم للعني  ،يقرر الطبيب نوعية العد�سة
املنا�سب ��ة واملالئم ��ة لك  ،وتعترب احلالة ال�صحي ��ة للعني هي املقيا�س
الرئي�سي الختيار نوع العد�سة� ،إال �أن الأن�شطة املختلفة التي تقوم بها
عند �أدائك لعملك وعن ��د ممار�ستك لهواياتك ال�شخ�صية  ،البد و�أن
ت�ؤخذ بعني االعتبار �أي�ضا.
وهناك �أربعة �أنواع من العد�سات :
		
 -1العد�سات ال�صلبة
 -2العد�سات اللينة
 -3عد�سات �صلبة ت�سمح مبرور الأك�سجني .
 -4عد�سات ل ِّينة دائمة اال�ستخدام.
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 -1العد�ســات ال�صــلبة:

عند ا�ستخدام العد�سات ال�صلبة يف بادئ الأمر قد يكون هناك
�شعور ب�أن هناك �شيئا غريبا داخل العني .كما قد ت�سبب هذه العد�سات
– يف الأيام القليلة الأوىل من ا�ستخدامها – انهمار الدموع من العني
�أو ع ��دم و�ضوح يف الر�ؤية .ويحتاج الأم ��ر عند العديد من النا�س �إىل
مرور عدة �أ�سابيع قب ��ل �أن يتمكنوا من ا�ستخدام العد�سات الال�صقة
ب�ص ��ورة مريحة .ويف الأ�سابيع القليلة الأوىل قد ال ت�ستطيع ا�ستخدام
العد�سات الال�صقة �إال لعدة �ساعات قليلة يف اليوم� .إال �أن هذا الوقت
�سوف يتزايد بالتدريج حتى يتم ا�ستخدامها طوال الوقت .و�إذا كانت
العد�سات منا�سبة ومث َّبتة ب�ص ��ورة �سليمة فمن املمكن �أن ت�ستخدمها
ب�صورة م�ستمرة ولفرتة ترتاوح بني � 15 – 8ساعة يوم ًيا.
يج ��ب الأخ ��ذ يف االعتب ��ار �أنه م ��ن امل�ستح�سن ا�ستخ ��دام العد�سات
الال�صق ��ة ال�صلبة يوميا و�أن يتم ا�ستخدامها بعدد �ساعات مت�سا ٍو كل
يوم .حيث �أنه لو توقفت عن ا�ستخدامها لب�ضعة �أيام فقد تفقد قرنية
العني تك ُّيفها مع العد�س ��ات وبالتايل �سوف تكون يف حاجة �إىل �إعادة
ت�أقلم القرنية مع العد�سة من جديد.
وه ��ذا النوع �أ�صبح ي�ستخدم يف ح ��االت القرنية املخروطية فقط ومل
يعد �شائع ًا ا�ستعمالها يف احلاالت العادية.

تثبيت العد�سات ال�صلبة:

· اب ��د�أ �أوال بغ�س ��ل اليدين ثم ت�أكد من �سالمة العد�سة من �أي تلف
يكون قد �أ�صابها.
· �ض ��ع العد�س ��ة عل ��ى طرف �إ�صب ��ع ال�سبابة بحيث تتج ��ه جوانبها
�إىل �أعل ��ى ث ��م �ضع عليه ��ا بع�ض نقاط م ��ن حملول التبلي ��ل اخلا�ص
بالعد�سات.
· با�ستخدام �إ�صبع الو�سطى لنف�س اليد ،قم بجذب اجلفن ال�سفلي
�إىل �أ�سفل.
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· ق ��م بج ��ذب اجلفن العلوي باليد الأخرى ث ��م انظر �إىل العد�سة،
�ضع العد�سة على عينك ثم اترك اجلفون و�أغلق عينيك برفق.

�إزالة العد�سات ال�صلبة:

اج ��ذب الركن اخلارجي جلفن العني ب�أحد �أ�صابعك ،ثم �أطبق راحة
الي ��د الأخرى قلي�ل�ا و�ضعها حتت عين ��ك ثم �أم�س ��ك العد�سة حلظة
وقوعها من عينك �أثناء حركة اجلفن العلوي ( عملية الرم�ش ).

العناية بالعد�سات ال�صلبة وتنظيفها:

م ��ن املمك ��ن �أن يح ��دث للعد�سات ال�صلب ��ة ك�س ��ور �أو خدو�ش ،لذلك
ينبغي الت�أكد دائ ًما من �سالمة العد�سات من �أي تلف يكون قد �أ�صابها
وذل ��ك قبيل ا�ستخدامها يف كل مرة  .و�إذا ما �أ�صاب العد�سة ال�صلبة
�أي خدو� ��ش فمن املمكن �إعادة �صقلها ،لك ��ن �إذا تعر�ضت للت�شقق �أو
الت�صدع فينبغي ا�ستبدالها بعد�سة �أخري .
ا�ستخ ��دم املحاليل التي يقرها الطبيب لتنظيف العد�سة ويجب دائما
اتب ��اع التعليمات التي ي�صدرها لك طبيبك فيما يتعلق بطرق تنظيف
العد�سات والعناية بها.
· يج ��ب ا�ستخ ��دام حملول ترطيب العد�سة قبي ��ل و�ضعها يف العني
حيث �أن هذا املحلول ي�ساعد على تغطية العد�سة بالدموع.
· عن ��د خلع العد�سة ي�ستخدم �شامبو خا�ص لتنظيفها وذلك لإزالة
املواد الدهنية و�أية مواد �أخرى قد تكون مرت�سبة علي العد�سة.
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· ث ��م ق ��م بغ�س ��ل العد�س ��ة مبحل ��ول الغ�سي ��ل اخلا� ��ص بالعد�سات
ال�صلبة.
· احفظ العد�سات يف املحلول اخلا�ص بها وذلك للحفاظ عليها من
التلوث وحلمايتها من اجلفاف.

 -2العد�ســات اللــينة:

 -1يومية  :ت�ستبدل يومي ًا وال حتتاج �إىل تعقيم
� -2أ�سبوعية  :ت�ستبدل خالل �أ�سبوعان كحد �أق�صى.
� -3شهرية  :ت�ستبدل خالل �شهر من اال�ستعمال.
 -4دائمة  :ت�ستخدم من � 6شهور �إىل �سنة كحد �أق�صىثم ت�ستبدل.
يف غال ��ب الأحي ��ان تت�أقلم عيون معظ ��م النا�س مع العد�س ��ات اللينة
ب�سرع ��ة .لك ��ن يجب �أن تت ��م زيادة الوق ��ت الذي ت�ستخ ��دم فيه هذه
العد�س ��ات بالتدريج وحتت �إ�شراف الطبي ��ب .ويجب عليك �أن تدرك
�أنه رغم �أن عملية ت�أقلم العني مع العد�سات تتم ب�سهولة وي�سر �إال �أنه
يج ��ب عليك اتباع اجلدول اخلا� ��ص ب�أوقات ا�ستخدام هذه العد�سات
مبنته ��ي احلر� ��ص .وميكن ـ يف ح ��االت عديدة ـ ا�ستخ ��دام العد�سات
اللين ��ة ب�أمان لف�ت�رة م�ستمرة تزيد على � 18ساع ��ة يوميا .ومن املهم
جدا �أال جتع ��ل العد�سات اللينة ي�صيبها اجلفاف ،ومن �أجل �أن يكون
ب�إمكانك احلف ��اظ عليها مبللة ،يجب و�ضعه ��ا يف حافظتها اخلا�صة
ويف املحلول الذي يقره طبيبك .

تثبيت العد�سات اللينة:

اغ�سل يديك وجففهما جيدا (�إذا كانت �أ�صابعك مبللة من
املمك ��ن �أن يت�سب ��ب ذلك يف ت�سط ��ح العد�سة) وت�أكد م ��ن عدم وجود
خدو�ش �أو ت�شققات �أو �أج�سام غريبة علي العد�سة.
· �ض ��ع العد�سة علي ط ��رف �إ�صبع ال�سبابة عل ��ى �أن تكون جوانبها
لأعل ��ى وت�أك ��د من وج ��ود اجلانب ال�صحي ��ح للعد�س ��ة ناحية اخلارج
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وذل ��ك بالت�أكد م ��ن �أن اجلوانب املنحنية للعد�س ��ة ت�شري لأعلى ولي�س
للخارج.
· با�ستخ ��دام الإ�صب ��ع الو�سطي ،اجذب اجلف ��ن ال�سفلي لأ�سفل ثم
انظر لأعلى حتى تظهر املنطقة البي�ضاء بالعني.
· �ض ��ع العد�س ��ة برف ��ق على املنطق ��ة البي�ضاء من الع�ي�ن ثم ارفع
�أ�صبعك واترك اجلفن وحينما ترم�ش عينك ف�سوف تتمركز العد�سة
من تلقاء نف�سها يف العني.

طريقة �إدخال العد�سة اللينة

�إزالة العد�سات اللينة:

انظ ��ر �إىل �أعل ��ى ث ��م قم بزلق العد�س ��ة �إىل �أ�سفل نحو املنطقة
البي�ض ��اء من العني ب�إ�صبعك ث ��م �أطبق برفق على العد�سة م�ستخدما
�أ�صبع الإبهام وال�سبابة ثم ارفعها خارج العني.

العناية بالعد�سات اللينة وتنظيفها:

م ��ن امله ��م ج ��دا ع ��دم ا�ستخدام �أية حمالي ��ل �أو قطرات غري
الت ��ي �أقرها طبيبك م ��ع العد�سات اللينة و�إذا م ��ا خامرك ال�شك يف
ذلك فا�ست�شر طبيبك ويج ��ب تنظيف وتعقيم العد�سات اللينة وذلك
قبيل ا�ستخدامها يف كل مرة ويتم تنظيف وتعقيم هذه العد�سات عن
طري ��ق املحاليل الكيماوي ��ة اخلا�صة بالعد�سات ،لك ��ن من املهم جدا
كذل ��ك عدم تغيري طريقة التنظي ��ف والتعقيم هذه يف كل مرة ،حيث
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من املمكن �أن يت�سبب ذلك يف �إ�صابة العد�سات بالتلف ويجب �أن يتم
تعقي ��م العد�سات بكل دق ��ة وعناية لأنه من املمك ��ن �أن تنمو البكرتيا
والفطريات على العد�سة ويف حالة عدم �إزالتها فمن املمكن �أن ت�سبب
�إ�صابة العني بالتهابات �شديدة.
يف حال ��ة قيام ��ك بتنظي ��ف العد�س ��ات م�ستخدما طريق ��ة التنظيف
باملحالي��ل الكيماوي��ة :فيج ��ب بع ��د تنظيف �سط ��ح العد�سات
وتعقيمه ��ا بدعكها يف حمل ��ول خا�ص للعد�سات اللين ��ة ملدة دقيقة يف
حرك ��ة دائري ��ة ثم تو�ض ��ع يف العلبة و تغم ��ر يف حملول احلفظ حلني
ا�ستخدامها.

 -3العد�سات ال�صلبة التي ت�سمح مبرور الأك�سجني:

ميك ��ن ا�ستخ ��دام العد�س ��ات ال�صلب ��ة الت ��ي ت�سم ��ح مب ��رور
الأك�سج�ي�ن لف�ت�رة �أطول كل ي ��وم مع تقلي ��ل ن�سبة ع ��دم الو�ضوح يف
الر�ؤية �أو الأمل الناجت عن تورم القرنية .وعموما فيتم و�ضع العد�سات
الت ��ي ت�سمح مبرور الغ ��ازات بنف� ��س الأ�سلوب الذي يتم ب ��ه و�ضع �أي
عد�سة �صلب ��ة �أخرى  ،وقد تتطلب بع�ض �أن ��واع العد�سات التي ت�سمح
مب ��رور الأك�سجني و�ضعها يف حمل ��ول خا�ص بالإ�ضاف ��ة �إيل تعقيمها
ب�صفة منتظمة .و�سوف يقوم طبيبك ب�إخطارك باملتطلبات اخلا�صة
بتنظيف العد�سات اخلا�صة بك.
 -4العد�سات اللينة الدائمة اال�ستخدامExtended(:
) Wear

�إن العد�س ��ات اللين ��ة الدائم ��ة الإ�ستخ ��دام م�صممة بطريقة
معين ��ة بحيث ميكن �إ�ستخدامها طوال � 24ساع ��ة يوميا وملدة طويلة.
ورغ ��م ال�شعور بالراحة عن ��د �إ�ستخدام هذه العد�س ��ات �أال �إنه ينبغي
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عليك عمل زيارات متابعة للطبيب ب�صفة منتظمة وذلك بغية الت�أكد
م ��ن �أن قرنيات عينيك تتحم ��ل هذه العد�سات ب�ص ��ورة طيبة .تذ َّكر
هنا �أنه على الطبيب حتديد نوع العد�سات املالئمة لك ومع �أنه ميكن
ا�ستخ ��دام هذا النوع من العد�سات لف�ت�ره طويله �إال �أنه ين�صح بعدم
ا�ستخدامه ��ا �أثن ��اء النوم وع ��دم املوا�صلة لع ��دة �أي ��ام دون تنظيفها
وذل ��ك للمخاطر التي ق ��د تنتج من �س ��وء ا�ستخدامه ��ا ،وقد ي�ساعد
�س ��وء الأح ��وال اجلوية وطبيعة العم ��ل الذي تقوم به عل ��ى وجود �آثار
جانبيه من ط ��ول �إ�ستخدام هذا النوع من العد�سات .وهذا النوع من
العد�سات ال ين�ص ��ح به يف الأجواء احلارة واجلافة ملا له من خماطر
على القرنية.

حتذير من امل�شاكل امل�صاحبة ال�ستخدام العد�سات:

يف بع� ��ض الأحي ��ان  ،وبالرغ ��م من اجله ��د والعناية التي توليها
للعناي ��ة بالعد�سات  ،قد حتدث بع�ض امل�ش ��اكل نتيجة للتلف الذي قد
ي�صي ��ب العد�س ��ات �أو اال�ستخدام الزائد عن احل ��د .وقد يكون الأمل
�أو االحم ��رار امل�ستم ��ر والزائد يف العني �أو الإف ��راط يف �إفراز الدموع
�أو احل�سا�سي ��ة غري العادية جتاه ال�ض ��وء ،دالئل مل�شكلة خطرية .و�إذا
م ��ا واجهتك �أي من هذه الأعرا�ض فقم بن ��زع العد�سات فورا و�سارع
مبراجع ��ة الطبي ��ب حيث من املمك ��ن �أن يكون ال�سب ��ب يف هذا وجود
التهاب �أو خد�ش يف القرنية.

خدو�ش القرنية :

تعت�ب�ر خدو� ��ش القرني ��ة والت ��ي ه ��ي عبارة عن ح ��دوث ك�شط
�أو جرح �سطح ��ي القرنية ،نتيجة خطرية لعدم و�ضع العد�سة ب�صورة
�سليم ��ة �أو لوجود ت�شققات �أو خدو�ش بهذه العد�سة ،وميكن �أن حتدث
هذه اخلدو�ش بالقرنية نتيج ��ة لدعك العني �أثناء وجود العد�سة بها.
وم ��ن املمك ��ن �أن ت�سبب خدو�ش القرنية �أملا مربح ��ا خ�صو�صا عندما
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يتح ��رك اجلفن على القرني ��ة ويف مثل هذه احلال ��ة يتم عالج العني
بتغطيته ��ا بحيث ال يتحرك اجلفن فوق اجل ��زء امل�صاب وقد يتطلب
الأم ��ر مرور عدة �أيام حتى يتم التئام جرح القرنية وقد يحتاج الأمر
�إىل ا�ستخدام قطرات �أو مراهم بالعني.

تورم القرنية:

م ��ن املمك ��ن �أن ي�صيب القرنية �ضرر �أو �أن يحدث بها خدو�ش
�إذا مل يك ��ن هناك �إمداد كاف لها بالأك�سجني  .ويف هذه احلالة تبد�أ
خاليا القرني ��ة يف االنهيار وبالتايل تزداد �سماك ��ه القرنية ،ويحدث
ه ��ذا �إذا م ��ا قمت با�ستخ ��دام العد�س ��ات لفرتة طويل ��ة دون خلعها.
يجب علي ��ك دائما تنفيذ اجلدول املو�ضوع من قبل الطبيب واخلا�ص
مبواعي ��د ا�ستخدام العد�س ��ات بعد �أن تكون قد تعلم ��ت كيفية التعود
والت�أقلم على العد�سات.

التهاب العني عن طريق العدوى:

تعت�ب�ر البكرتي ��ا ه ��ي ال�سبب الرئي�س ��ي اللتهاب العني  .وميكن
للبكرتي ��ا دخول العني �إذا مل تكن يداك نظيفتني عند لب�س العد�سات
الال�صق ��ة .كما �أن اللع ��اب ب�صفة خا�صة يحتوي عل ��ى كميات كبرية
من البكرتيا لذل ��ك جتنب و�ضع العد�سات يف فمك� .إ�ضافة �إيل ذلك
ف�إن العد�سات نف�سها تعترب و�سطا م�ساعد ًا لنمو البكرتيا والفطريات
عليه ��ا ولذلك يج ��ب تنظيفها دائما وبدقة وعناي ��ة كبرية .ويف بع�ض
الأحيان ولأ�سب ��اب خارجة عن �إرادتك ميك ��ن للبكرتيا والفريو�سات
الدخ ��ول للعني م ��ن اجلو وت�سب ��ب التهابا به ��ا .وينتج ع ��ن ذلك �أمل
واحم ��رار بالعني.ويف حالة تكرار وجود �أمل واحمرار وزيادة يف �إفراز
الدموع  .قم بخلع العد�سات ومراجعة الطبيب.
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ا�ستخدام العد�سات اجلديدة:

لي�س من الغريب حدوث احمرار بالعني �أو عدم ال�شعور بالراحة
لبع�ض الوقت وكذلك ازدياد �إف ��رازات الدموع بالعني عند ا�ستخدام
العد�س ��ات الال�صقة لأول مرة .وقد حت ��دث بع�ض امل�ضايقات املتمثلة
يف احل�سا�سي ��ة من ال�ضوء وترمي�ش العني امل�ستمر .فهذه امل�شاكل تعد
م�شاكل م�ؤقت ��ة وعادة ما حتدث فقط خ�ل�ال الأ�سابيع القليلة الأويل
ال�ستخدام ��ك للعد�س ��ات .وب�إمكان ��ك تقلي ��ل فر�ص ح ��دوث امل�شاكل
لأدين ح ��د �إذا ما قمت بتنظيف العد�س ��ات بعناية ودقة بالغة بعد كل
ا�ستخدام لها وكذل ��ك �إذا قمت مبراجعة الطبيب يف زيارات متتابعة
ب�صف ��ة منتظمة( .تذكر دائما) �إذا تكرر ح ��دوث �أمل �أو احمرار� ،أن
تراج ��ع طبيبك فورا ،كما تذكر �أي�ضا عدم �إ�ستخدام العد�سات لفرتة
طويلة عن احلد امل�سموح به.
هن ��اك العديد من املمي ��زات التي متتاز بها العد�س ��ات الال�صقة عن
النظ ��ارات الطبي ��ة� ،إال �أن العد�س ��ات تتطل ��ب الكثري م ��ن االهتمام
والعناي ��ة ،وتذكر دائم ��ا �أن تنظي ��ف العد�سات بعناي ��ة ودقة وكذلك
ا�ستخدامه ��ا بالطريقة ال�صحيحة من �ش�أن ��ه توفري احلماية لكل من
العد�سات ولعينيك.وفيما يلي بع�ض الأ�شياء التي يجب عليك اتباعها
وبع�ض الأ�شياء الأخرى التي يجب جتنبها:

�أ�شياء هامة ينبغي �إتباعها:

· مراجعة الطبيب ب�صفة منتظمة لعمل فحو�صات دورية.
· الت�أكد من �سالمة العد�سات من �أي تلف وذلك قبيل ا�ستخدامها
يف كل مرة.
· ا�ستخدام املحاليل التي يو�صي الطبيب بها فقط.
· تنظيف العد�سات بعد ا�ستخدامها يف كل مرة.وا�ستخدام من�شفة
نظيفة دائما.
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· املحافظ ��ة عل ��ى نظافة احلافظ ��ة اخلا�صة بالعد�س ��ات مع تغيري
املحلول بانتظام.
· جتن ��ب و�ص ��ول م ��واد جتميل الع�ي�ن �أو الكحل �إىل يدي ��ك �أو �إىل
العد�سات.
· املواظب ��ة عل ��ى تقلي ��م الأظافر با�ستمرار حت ��ى ال ت�سبب �أي تلف
للعد�سات.
· االحتف ��اظ بنظارة طبية ب�صف ��ة احتياطية وذلك يف حالة �ضياع
�أو ك�سر العد�سات.
· غ�س ��ل اليدي ��ن جي ��د ًا قب ��ل �إدخال �أو خل ��ع العد�س ��ات من العني
مبا�شرة.
· �إ�ستبدال العد�سات مبكر ًا �إن �أمكن ب�أخرى جديدة.

�أ�شياء ينبغي جتنبها:

· ال تبلل العد�سات مطلقا باللعاب .
· الت�ض ��ع �أي قط ��رات يف عيني ��ك �أثناء وج ��ود العد�سات بهما دون
ا�ست�شارة الطبيب.
· م ��ن الأف�ض ��ل �أن ال تذه ��ب للن ��وم بينم ��ا العد�س ��ات موجودة يف
عينيك �سواء كنت ت�ستعمل العد�سات ال�صلبة �أو اللينة.
· جتنب ا�ستخدام جمففات ال�شعر �أو بخاخات تثبيت ال�شعر �أثناء
ا�ستخدامك للعد�سات.
· م ��ن املمكن اال�ستحمام �أثن ��اء وجود العد�سات بالعني ،لكن يجب
خلعهن قبيل ال�سباحة يف امل�سبح �أو البحر.
· التعتم ��د على العد�سات الال�صق ��ة يف توفري احلماية لعينيك ،بل
يج ��ب دائما ا�ستخ ��دام النظ ��ارات الواقية �إذا م ��ا كانت مهنتك
تكتنفها بع�ض الأخطار.
· ال تدعك عينيك �أثناء وجود العد�سات بهما.
· الت�ستخدم العد�سات لفرتة �أطول مما ينبغي.
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العد�سات امللونة ( للزينه )

 ال تختل ��ف العد�سات امللونة ( للزينة ) عن الأنواع الأخرى ال�شفافةبل قد حتتاج �إىل رعاية �أكرث نظر ًا لكرثة امل�ضاعفات التي قد ت�سببها
نتيجة �سوء الإ�ستعم ��ال والإنت�شار الع�شوائي لهذا النوع من العد�سات
الال�صقة.
 يج ��ب �أن ت�ستخدم بعد فح�ص طبي للع�ي�ن وعدم جتريبها �أو و�ضععد�سة بالعني �سبق �إ�ستخدامها من قبل �شخ�ص �آخر.
 هن ��اك �أنواع جتارية رخي�صه يجب احلذر منها والإ�ست�شاره الطبيةقبل �إ�ستخدامها.

ـ تذكر دائما:

اخلع العد�سات و�سارع مبراجعة الطبيب �إذا ما تكررت �أعرا�ض الأمل
�أو االحمرار ال�شديد بالعني.
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