
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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Ξηροφθαλμία που σχετίζεται με την  
χρήση μάσκας

Η χρήση μάσκας είναι απαραίτητη για τη μείωση της εξάπλωσης του  
COVID-19, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει σε συμπτώματα ξηροφθαλμίας.  

Γιατί συμβαίνει αυτό και τι μπορείτε να κάνετε;

Υπενθύμιση! Αποφύγετε να αγγίζετε  
το πρόσωπό σας και να τρίβετε τα μάτια σας με άπλυτα χέρια.
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Λύση

Ο αέρας που εκπνέεται διοχετεύεται 
προς τα πάνω, έξω από πάνω μέρος της 
μάσκας προσώπου και πάνω από την 
επιφάνεια του ματιού.1

Η κίνηση του αέρα πάνω από τα μάτια 
προκαλεί την εξάτμιση των δακρύων, 
αφήνοντας την επιφάνεια του ματιού στεγνή.

H αίσθηση στα μάτια μπορεί να 
είναι ξηρότητα, αίσθημα άμμου 
ερεθισμός, κνησμός, δακρύρροια 
και να φαίνονται κόκκινα.

Βεβαιωθείτε ότι η μάσκα σας ταιριάζει καλά και 
εξετάστε το ενδεχόμενο να πατήσετε το πάνω άκρο 
της μάσκας για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μάσκας.

Οι λιπαντικές οφθαλμικές σταγόνες μπορούν 
να βοηθήσουν στην ανακούφιση της 
ξηροφθαλμίας. Συμβουλευτείτε το γιατρό, 
φαμαρκοποιό ή επαγγελματία οπτικό σας, για 
να σας συστήσει το κατάλληλο προϊόν.

Περιορίστε, όσο είναι δυνατόν, τον 
χρόνο  που περνάτε σε κλιματιζόμενα 
περιβάλλοντα και κάντε τακτικά 
διαλείμματα από την χρήση ψηφιακών 
συσκευών.

COVIDEyeFacts.org
1. Moshirfar M, West W.B & Marx D.P. Face Mask-Associated Ocular Irritation and 
Dryness, Ophthalmol Ther (2020). https://doi.org/10.1007/s40123-020-00282-6


