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Lugnar. Rengör. 
Lindrar blefarit.

SNABBGUIDE TILL BLEFARIT OCH PURALID LIPOGELPP-PURALG-SE-0003 / OKT 2020

ARBETAR FÖR ATT RENGÖRA OCH 
LUGNA IRRITERADE ÖGONLOCK

Undvik kontaktlinser  
när du har symtom

Undvik ögonmakeup,  
i synnerhet eyeliner,  
när du har symtom

Rengör ögonen  
två gånger om  
dagen

ANVÄND PURALID LIPOGEL SOM EN DEL 
AV DIN RUTIN FÖR ÖGONLOCKSHYGIEN

TM

MER INFORMATION FINNS PÅ  
WWW.PURALID.SE

VAD ÄR GOD ÖGONLOCKSHYGIEN?
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 Ögonen kan ha en brännande känsla, 
svida och klia och du kan uppleva skav 
eller grusighet

 Ögonlocken kan bli svullna, röda, 
inflammerade och huden kan kännas fet

 Ögonen kan bli klibbiga av sekret, särskilt 
när du vaknar på morgonen

 Små hudflagor kan finnas på ögonlocken

 Små skorpor kan bildas vid fransroten

 Körtlarna i ögonlockskanterna (Meiboms 
körtlar) kan täppas till och fyllas med en 
fet vätska

 Ökat tårflöde
4.  Låt verka i några minuter. Torka 

bort eventuella flagor med en ren 
kompress eller en bomullsrondell

2.  Tryck ut en liten mängd 
PURALID LIPOGEL  
på fingerspetsen

3.  Stryk varsam ut gelen på ögon- 
locken med cirkulära rörelser  
ned mot ögonfransarna

1.  Tvätta händerna  
noggrant

ANVÄND PURALID LIPOGEL TVÅ GÅNGER OM DAGEN ELLER ENLIGT DIN LÄKARES ANVISNINGAR.

VAD ÄR BLEFARIT?

VANLIGA SYMTOM PÅ BLEFARIT

Blefarit är en vanlig åkomma som innebär att ögonlocken blir inflammerade. Det kan bero 
på infektioner, allergier eller hudreaktioner. Blefarit är en kronisk sjukdom som oftast inte är 
allvarlig, men om den inte behandlas kan det leda till andra problem med ögonen, till exempel 
torra ögon eller ögoninflammation.

Symtomen brukar komma och gå. De kan komma i skov, det vill säga bli värre med jämna 
mellanrum, och det kan hända att du slipper symtom under långa perioder.

SYMTOMEN GÅR ATT BEHANDLA MEN HAR EN TENDENS ATT KOMMA TILLBAKA. DÄRFÖR ÄR DET 
VIKTIGT ATT DU TAR HAND OM ÖGONLOCKEN VARJE DAG OCH HAR EN GOD ÖGONLOCKSHYGIEN.

VAD ÄR PURALID LIPOGEL?
Det finns inget känt botemedel mot blefarit. Däremot går det att hålla symtomen 
under kontroll. PURALID LIPOGEL kan ge lindring och lättnad vid blefarit. 
Det är en mild gel som rengör och lugnar irriterade ögonlock.

SÅ HÄR ANVÄNDER DU PURALID LIPOGEL
Innan du använder PURALID LIPOGEL ska du läsa informationen som finns i förpackningen.  
PURALID LIPOGEL ska användas på ögonlocken och ögonlockskanterna. Om PURALID 
LIPOGEL kommer in i ögat är det oftast väl tolererat. Om du får en brännande känsla i ögat, 
rengör med rinnande vatten.


