
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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Maskeye Bağlı Göz Kuruluğu (MBGK)
Maske kullanımı, COVID-19’un bulaşmasını önlemeye yardımcı olmak açısından 

büyük önem taşısa da, göz kuruluğu belirtilerine neden olabilir. Bu niçin 
meydana gelir ve ne yapabilirsiniz? 

Unutmayın! Ellerinizi yıkamadan yüzünüze dokunmaktan  
ve gözlerinizi ovuşturmaktan kaçının.
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Çözüm

Nefes alıp verme sırasında çıkan hava, maskenin 
üst kısmından yukarıya doğru hareket ederek, 
göz yüzeyinin üzerine yönlendirilir.1

Gözün üzerindeki hava akımı gözyaşında 
buharlaşmaya ve göz yüzeyinde kuruluğa 
yol açar. 

Gözlerde kuruluk,kum varmış hissi, 
tahriş,kaşıntı,sulanma ve kızarıklık 
meydana gelebilir. 

Maskenizin tam oturduğundan emin olun 
ve uzun süreli kullanım için maskenin üst 
kenarını bantlamayı düşünün.

 Lubrikant göz damlaları göz kuruluğunu 
hafifletmeye yardımcı olabilir. Tavsiye 
almak için göz doktorunuza danışın. 

Klimalı ortamlarda geçirilen süreleri 
mümkün olduğunca kısa tutun ve 
elektronik cihazlar kullanıyorsanız 
düzenli olarak mola verin.
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