
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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Olho Seco Associado à Máscara (OSAM)
O uso de máscara é essencial para ajudar a reduzir a propagação  

da COVID-19, mas pode originar sintomas de olho seco. Porque é que isto 
acontece e o que se pode fazer?

Lembre-se! Evite tocar no rosto e esfregar os olhos com as mãos não lavadas.
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Solução

O ar que expira é direcionado para cima, 
para fora da parte superior da máscara 
facial e sobre a superfície ocular.1

 O movimento do ar sobre o olho provoca 
a evaporação da lágrima, deixando a 
superfícia ocular seca.

Os olhos podem ficar secos, com 
sensação de areia, irritados, com 
comichão, lacrimejo e hiperémia.

Assegure-se de que a sua máscara está bem 
adaptada e considere fixar o bordo superior 
da máscara em usos prologandos.

As lágrimas artificiais podem ajudar 
a aliviar a sensação de secura ocular. 
Consulte o seu profissional da visão para 
ter uma recomendação.

Limite o tempo em ambientes com 
ar-condicionado, se possível e faça 
pausas regulares ao utilizar dispositivos 
eletrónicos.
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