
 

 
 

KĀ NEAIZMIRST LIETOT ZĀLES? PRAKTISKI PADOMI.
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Kā PAREIZI lietot 
acu pilienus?

Pirms acu pilienu lietošanas 
rūpīgi nomazgājiet rokas.

Lūdzu, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju.
Daži acu pilieni pirms lietošanas ir jāsakrata.

Nostājie�es vai apsēdie�es spoguļa priekšā.
Ar vienu pirkstu pavirziet apakšējo acs plaks�ņu 
uz leju, ar otru roku saspiediet pudelī� tā, lai izpil 
viens piliens kabatā starp aci un apakšējo plaks�ņu.

Vēl viens veids: Esot sev ērtā pozīcijā 
(sēdus, guļus, stāvus), nedaudz atlieciet 
galvu atpakaļ, veiciet iepriekšējā punktā 
minētās darbības. Ja acu pilieni ir želejveidīgi, 
ērtāka būs guļus pozīcija. 

Pēc zāļu iepilināšanas aizveriet aci 
un ar pirkstu viegli piespiediet acs iekšējo 
stūrī� (1-2 minūtes). Tas palīdzēs 
zālēm neaizplūst no acs.

Lai izvairītos no iespējamā piesārņojuma, 
nepieskarie�es pudelītes galam, pa kuru 
�ek pilinātas zāles.

Ja jums jālieto dažādi acu pilieni, pirms lietojat kādu no citām acu zālēm, uzgaidiet vismaz 5 minūtes, lai iepriekšējie acu 
pilieni ne�ktu izskalo� no acs.

Ja lietojat kontaktlēcas, izņemiet tās no acīm pirms acu pilienu lietošanas. Pēc zāļu iepilināšanas nogaidiet vismaz 
15 minūtes, tad ievietojiet lēcas atpakaļ acīs.

Ja zāļu pilināšanas laikā jums trīc rokas, atbals�et tās pret seju. Ja roku trīce turpina traucēt, varat mēģināt izmantot 
papildu svaru ap plaukstas locītavām. Tas var palīdzēt samazināt trīcēšanu. 

Daži acu pilieni ir jāuzglabā istabas temperatūrā, daži - ledusskapī. Lūdzu, izlasiet zāļu lietošanas instrukciju vai jautājiet 
farmaceitam. 

Izstrādājiet ieradumu lietot 
acu pilienus kopā ar ci�em 

ikdienā veicamajiem 
darbiem, piemēram, 

lietojiet acu pilienus pēc 
zobu �rīšanas.

Iesta�et telefonā 
modinātāju vai atgādināju-
mu, lai atcerētos savlaicīgu 

acu pilienu lietošanu.

Acu pilienu dozēšanas 
shēmu uzraks�et uz papīra 
un novietojiet sev redzamā 

vietā.

Atzīmējiet kalendārā katru 
reizi, kad piliniet zāles.

Laicīgi ieplānojiet nākamo 
vizī� pie ārsta, lai saņemtu 

zāļu recep�.

Lietojiet acu pilienus �eši tā, kā noteikts ārstēšanas shēmā, un �k ilgi, cik ārsts to ir ieteicis.

Vienmēr ievērojiet veselības aprūpes speciālista norādījumus. Lietojiet zāles vienā un tajā pašā laikā.

Izglītojošs materiāls pacien�em.
SIA Mylan Healthcare. Mylan Healthcare ir Viatris grupas daļa.

Materiāla saskaņošanas numurs: XALB-2022-0061 
Materiāla saskaņošanas datums: 01.03.2022




