Maske-Assosierte
tørre
øyne(MADE)
Mask Associated
Dry
Eye
Bruk av masker er viktig for å redusere spredningen av COVID-19, men kan føre
Wearing
masks på
is essential
to helping
the spread
of kan
COVID-19,
but
til symptomer
tørre øyne.
Hvorforreduce
skjer dette,
og hva
du gjøre?
may lead to symptoms of dry eye. Why does this occur and what can you do?

Årsaken
Cause

som man puster ut beveger seg
1 Luften
mot toppen av ansiktsmasken og over

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

surface of the eye.1

av luft over øyet får tårene
2 Bevegelse
til å fordampe og etterlater øyet tørt på

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

3

Øynene kan føles tørre, irriterte,
kløende, vandige og se røde ut.

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

Løsning
Solution

deg om at ansiktsmasken din sitter
1 Forsikre
godt, og vurder å teipe den øvre kanten av

1

masken
for langvarig
Ensure
your maskbruk.
fits well, and consider
taping the top edge of the mask for
prolonged wear.

øyedråper kan hjelpe med
2 Fuktighetsgivende
å lindre øyetørrhet. Kontakt øyespesialisten
Lubricating eye drops may help alleviate dry

2

din for anbefaling.
feeling eyes. Consult with your eye care
professional for their recommendation.
tiden i rom med aircondition
3 Begrens
der det er mulig, og ta jevnlige pauser

time in
air-conditioned environments
digitale
enheter.
3fraLimit
where possible, and take regular

breaks from digital devices.

Husk! Unngå
å berøre
ansiktet
ditt and
og ikke
gni øynene
med
uvaskede
hender.
Remember!
Avoid
touching
your face
rubbing
your eyes
with
unwashed
hands.
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