
Mask Associated Dry Eye (MADE)

Cause Solution

Wearing masks is essential to helping reduce the spread of COVID-19, but 
may lead to symptoms of dry eye. Why does this occur and what can you do?

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

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

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

Ensure your mask fits well, and consider 
taping the top edge of the mask for 

prolonged wear.

Lubricating eye drops may help alleviate dry 
feeling eyes. Consult with your eye care 

professional for their recommendation.

Limit time in air-conditioned environments 
where possible, and take regular

breaks from digital devices.
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Remember! Avoid touching your face and rubbing your eyes with unwashed hands.
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Kasvomaskeihin liittyvä kuivasilmäisyys (MADE)
Kasvomaskien käyttäminen on tärkeää COVID-19 leviämisen  

vähentämiseksi, mutta sen käyttö voi aiheuttaa kuivasilmäisyyden oireita.  
Miksi näin tapahtuu ja mitä sille voi tehdä? 

Muista! Vältä koskemasta kasvojasi ja hieromasta  
silmiäsi pesemättömillä käsillä.
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Ratkaisu

Hengitysilma johdetaan ylöspäin 
kasvomaskin yläosasta ja 
silmänpinnan yli.1

Ilman liikkuminen silmänpinnan yli 
aiheuttaa kyynelten haihtumista, mikä 
jättää silmänpinnan kuivaksi.

Silmät voivat tuntua kuivilta, 
ärsyyntyneiltä, vetisiltä, kutiavilta 
ja niissä voi olla hiekan tunnetta 
sekä ne voivat olla punaiset.

Varmista, että kasvomaski istuu hyvin 
kasvoillasi ja harkitse yläosan teippaamista 
pitkäaikaisessa käytössä.

Kostutustipat voivat auttaa 
lievittämään kuivan silmän oireita. Kysy 
näönhuollonammattilaisilta heidän 
suosituksiaan. 

Rajoita aikaasi ilmastoiduissa 
olosuhtessa mahdollisuuksien mukaan 
ja pidä säännöllisiä taukoja digitaalisista 
laitteista.
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