MaszkAssociated
Viseléssel Összefüggő
Mask
Dry Szemszárazság
Eye (MADE)

A maszkviselés fontos szerepet tölt be a COVID-19 terjedésének csökkentésében,
masks istünetekhez
essential tovezethet.
helping reduce
spread
but
deWearing
szemszárazság
Miért the
alakul
ez kiofésCOVID-19,
mit tehetünk?
may lead to symptoms of dry eye. Why does this occur and what can you do?

Okok

Megoldás

Cause
A kilélegzett levegő a maszk
felső
1 részén
távozik el a szemfelszín előtt.
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Air from breathing out is channeled up, out
the top of the face mask, and over the
surface of the eye.1
A szem előtti légmozgás könnypárolgást
okoz, szárítva a szemfelszínt.

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

3

of the eye dry.
Ez szárazság és homokszem érzethez
vezethet, irritációt, viszketést,
könnyezést eredményezhet.

3

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

Solutionmeg, hogy a maszk jól
1 Bizonyosodjon
illeszkedik, hosszabb viselés esetén fontolja
meg a maszk felső szélének lerögzítését.
Ensure your mask fits well, and consider
taping the top edge of the mask for
prolonged wear.

1

szemcsepek enyhíthetik
2 aLubrikáló
szárazság érzetet. A szemcsepp

kiválasztásához konzultáljon szakemberrel.
Lubricating eye drops may help alleviate dry
feeling eyes. Consult with your eye care
professional for their recommendation.

2

lehetséges, csökkentse
3 Amennyiben
a légkondícionált környezetben töltött
időt, és rendszeres időközökben

Limit time in air-conditioned environments
3tartson
szünetet
digitális and
eszközök
where possible,
take regular

használata esetén.
breaks from digital devices.

Tartsa emlékezetben! Ne érintse meg az arcát és ne dörzsölje
Remember! Avoid touching your face and rubbing your eyes with unwashed hands.
a szemét mosatlan kézzel.
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