Rouškou Způsobené
Mask Associated
DrySuché
EyeOko
(MADE)
Používání ochranných masek je nezbytné pro ochranu před šířením nákazy
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Příčina
Cause

vzduch je směřován vzhůru,
1 Vydechovaný
kolem obličejové masky a na oční povrch.

from breathing out is channeled up, out
1 Air
the top of the face mask, and over the
surface of the eye.1

vzduchu přes oční povrch zvyšuje
2 Pohyb
odpařování slz, což vede k suchým očím.

of air over the eye causes
2 Movement
tears to evaporate, leaving the surface
of the eye dry.

3

Oči mohou být suché, podrážděné,
slzící a zarudlé.

may feel dry, gritty, irritated,
3 Eyes
itchy, watery and look red.

1

Řešení
Solution

se že Vám maska dobře sedí a v
1 Ujistěte
případě dlouhodobého použití zvažte přilepení
Ensure your mask fits well, and consider

1

jejího horního okraje páskou.
taping the top edge of the mask for
prolonged wear.

oční kapky mohou pomoci s
2 Lubrikační
úlevou Lubricating
od pocitu suchých
očí.
Poraďte
se
eye drops
may
help alleviate
dry

2

se svým očním
specialistou.
feeling
eyes. Consult with your eye care
professional for their recommendation.
váš čas v klimatizovaném
3 Omezte
prostředí
pravidelné
Limit timeaindělejte
air-conditioned
environments

3přestávky,where
pokud
používáte
possible,
and take regular

digitální zařízení.
breaks from digital devices.

Remember! Avoid touching your face and rubbing your eyes with unwashed hands.
Pamatujte! Vyvarujte se dotýkání tváře a mnutí očí neumytýma rukama.
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