
Υποφέρετε από 
ξηροφθαλµία;

• Υπεραιµία • Θαµβή όραση • Αίσθηµα καύσου
• ∆ακρύρροια • Φωτοφοβία
• Αίσθηµα ξένου σώµατος

Μονάδα αντιµετώπισης ξηροφθαλµίας



Υποφέρετε από ξηροφθαλµία;
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Η ξηροφθαλµία είναι µια συχνή και σοβαρή 
φλεγµονώδης πάθηση των οφθαλµών. Συνοδεύεται από 
έντονα συµπτώµατα και µπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή 
βλάβη των οφθαλµών.

Η ξηροφθαλµία είναι µία συχνή αλλά και υποτιµηµένη 
πάθηση των οφθαλµών που µπορεί να επηρεάσει 
σηµαντικά την ποιότητα ζωής των ασθενών. 
Υπολογίζεται ότι µέχρι και το 34% του πληθυσµού 
πάσχει από κάποια µορφή ξηροφθαλµίας!
Ακόµα και η δακρύρροια, είναι πιθανόν ορισµένες φορές 
να οφείλεται στην διαταραγµένη δακρυϊκή στοιβάδα των 
οφθαλµών.

Ποια είναι τα τυπικά συµπτώµατα της 
ξηροφθαλµίας;
• Υπεραιµία
• Φωτοφοβία
• ∆ακρύρροια
• Τσίµπλες στα µάτια
• Πρησµένα βλέφαρα
• Ευαισθησία στους φακούς επαφής
• Ευαισθησία στα προϊόντα µέικ απ
• Ενοχλήσεις στον υπολογιστή
• Ενοχλήσεις από τον άνεµο, ή από τον κλιµατισµό

• Αίσθηµα καύσου
• Θάµβος όρασης
• Κόπωση των οφθαλµών
• Αίσθηµα ξένου σώµατος
• Κολληµένες βλεφαρίδες
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Η δακρυϊκή στοιβάδα αποτελείται από τρείς επιµέρους 
(λιπώδη, υδάτινη και βλεννώδη). Ο σκοπός της 
δακρυϊκής στοιβάδας είναι να ενυδατώνει την οφθαλµική 
επιφάνεια, δηλαδή τα έσω βλέφαρα, τον κερατοειδή και 
τον επιπεφυκότα. Μια στεγνή οφθαλµική επιφάνεια 
γίνεται τραχιά και θαµπή και οδηγεί σε µειωµένη οπτική 
ικανότητα.

Επιπρόσθετα, ένα υγιές δακρυϊκό φιλµ προστατεύει την 
οφθαλµική επιφάνεια από µολύνσεις, καθώς περιέχει 
αντιµικροβιακές ουσίες. Αυτό είναι αναγκαίο καθώς ο 
οφθαλµός είναι συνεχώς εκτεθειµένος στο περιβάλλον. 
Ο κίνδυνος µολύνσεων είναι αυξηµένος στους ασθενείς 
µε ξηροφθαλµία.
Άλλος ένας πολύ σηµαντικός ρόλος του δακρυϊκού φιλµ, 
είναι αυτός της παροχής οξυγόνου και θρεπτικών 
ουσιών, όπως η γλυκόζη, στον κερατοειδή. Ταυτόχρονα 
αποµακρύνει προϊόντα µεταβολισµού από τον οφθαλµό. 
Συνεπώς, τα συµπτώµατα ξηροφθαλµίας µπορεί να 
υποκρύπτουν πολύ περισσότερα από έναν απλό 
ερεθισµό του οφθαλµού και να οδηγήσουν σε πιο 
σοβαρές παθήσεις. Έτσι, η έγκαιρη διάγνωση από 
κάποιον ειδικό είναι µεγάλης σηµασίας.

Γιατί η υγιεινή δακρυϊκή στοιβάδα είναι 
τόσο σηµαντική;

Ασθενής µε συµπτώµατα ξηροφθαλµίας (οιδήµατα βλεφάρων, 
υπεραιµία επιπεφυκότα, δακρύρροια)



Μεϊβοµιογραφία 
(Φώτο: Athens Eye Hospital)

Τι προκαλεί την ξηροφθαλµία;
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Τα συµπτώµατα ξηροφθαλµίας έχουν βαρύτατη επίδραση 
στην ποιότητα ζωής και την όραση των ασθενών. 
Οι αιτίες και οι µηχανισµοί που την προκαλούν είναι 
πολυποίκιλοι και διαφορετικοί, ενώ υπάρχουν και 
αρκετοί παράγοντες κινδύνου.

Μια συνήθης αιτία ξηροφθαλµίας: ∆υσλειτουργία 
µεϊβοµιανών αδένων.

Παράγοντες κινδύνου για ξηροφθαλµία:
• Ηλικιακή µείωση της ποσότητας των δακρύων
• Εµµηνόπαυση
• Θεραπεία µε οιστρογόνα/έλλειψη ανδρογόνου
• ∆ερµατολογικές παθήσεις π.χ. ροδόχους ακµή
• Τραύµατα ή επεµβάσεις στα µάτια
• Αυτοάνοσες παθήσεις
• Σωµατικές παθήσεις
• Ανεπάρκεια βιταµίνης Α
• Σκόνη και όζον στην ατµόσφαιρα
• Ζεστή, ξηρή ατµόσφαιρα
• Εργασία µε υπολογιστές, κινητά, tablet
• Αυτοάνοσες εκδηλώσεις του σώµατος
• Χρήση φακών επαφής
• Προσβολή από «Demodex» ακάρεα

Άνω βλέφαρο

Κάτω βλέφαρο                                        

Μεϊβοµιανός αδένας                                        

Απώλεια αδένα
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Το δακρυϊκό φιλµ αποτελείται από 3 διαφορετικές 
στοιβάδες. Κάθε µια παίζει τον δικό της ρόλο.

Λιπιδική στοιβάδα:
=> Παράγεται από τους µεϊµβοµιανούς αδένες
=> Η λειτουργία της είναι να εµποδίζει την υδάτινη στοιβάδα 
να εξατµιστεί από τα µάτια
Υδάτινη στοιβάδα:
=> Παράγεται από τον δακρυϊκό αδένα
=> Τρέφει, προστατεύει και ενυδατώνει τα µάτια
Βλεννώδης στοιβάδα:
=> Παράγεται από τα καλυκοειδή κύτταρα
=> Συνδέει την υδάτινη στοιβάδα µε τον κερατοειδή

Το δακρυϊκό φιλµ ρυθµίζεται από ορµονικούς, νευρικούς 
και περιβαλλοντολογικούς παράγοντες. Η αλλοίωση 
κάποιου από αυτούς τους παράγοντες µπορεί να οδηγήσει 
στην αποσταθεροποίηση του δακρυϊκού φιλµ και σε 
αίσθηµα ξηροφθαλµίας. Η αποσταθεροποίηση  του 
δακρυϊκού φιλµ µπορεί να εµφανίζεται ως µειωµένη 
παραγωγή δακρύων, µειωµένη παροχεύτεση ή 
αλλοιωµένη σύνθεσή τους. Ειδικότερα, η αλλοιωµένη 
σύνθεση των δακρύων όπως εκφράζεται από την 
ωσµωτικότητά τους, είναι ένας σηµαντικός δείκτης 
παθολογίας, ο οποίος οδηγεί σε φλεγµονή της δακρυϊκής 
επιφάνειας στον κερατοειδή και τον επιπεφυκότα.

Από τι αποτελείται το δακρυϊκό φιλµ;

∆ακρυϊκοί αδένες

Μεϊµβοµιανοί αδένες

Καλυκοειδή κύτταρα (επιπεφυκότας)

Λιπιδική 
στοιβάδα 

Υδάτινη 
στοιβάδα 

Βλεννώδης 
στοιβάδα

∆ακρυϊκό φιλµ



Οι τρεις στοιβάδες του δακρυϊκού φιλµ:
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1. Βλεννώδης στοιβάδα:
Η βλεννώδης στοιβάδα είναι µερικώς αναµιγµένη µε την 
ανώτερη υδάτινη, επιτρέποντας έτσι στην υδάτινη 
στοιβάδα να προσκολληθεί στην υδρόφοβη επιφάνεια 
των επιθηλιακών κυττάρων του κερατοειδή και του 
επιπεφυκότα. Συνεπώς παίζει σηµαντικό ρόλο στην 
σταθερότητα του δακρυϊκού φιλµ, καθώς ελαττώνει την 
επιφανειακή τάση ανάµεσα σε αυτές τις δύο στοιβάδες, 
δρα σαν παράγων ενυδάτωσης και σταθεροποίησης για 
το λεπτό δακρυϊκό φιλµ µεταξύ δύο βλεφαρισµών.

Κερατοειδής

Βλεννώδης στοιβάδα     

Υδάτινη στοιβάδα     
Λιπιδική στοιβάδα 

∆ακρυϊκό φιλµ



Οι τρεις στοιβάδες του δακρυϊκού φιλµ:

2. Υδάτινη στοιβάδα:
Η υδάτινη στοιβάδα (πάχος περίπου 8µm)
αποτελεί το κύριο τµήµα του δακρυϊκού φιλµ. 
Αποτελείται από νερό κατά 98% αλλά περιέχει και:
• Υδατοδιαλυτά αέρια: Ο2 και CO2
• Ηλεκτρολύτες: (νάτριο, χλώριο, µαγνήσιο,
   ασβέστιο, κάλιο κ.α.) 
• Ορµόνες: προσταγλανδίνες, θυρεοειδικές ορµόνες,
   ινσουλίνη, προλακτίνη
• Οργανικά µόρια γλυκόζη, ουρία 
• Πρωτεΐνες: λυσοζύµη, λακτοφερρίνη
   (αντιµικροβιακές), ιντερφερόνη (αντιϊκές)
• Αντισώµατα 
   Το 99% των πρωτεϊνών αυτών συντίθενται από τον
   δακρυϊκό αδένα.
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Ο ρόλος της υδάτινης στοιβάδας 
Η κύρια λειτουργία της υδάτινης στοιβάδας είναι να 
θρέφει, ενυδατώνει και προστατεύει τον οφθαλµό. 
Παρέχει θρεπτικά στοιχεία και αποµακρύνει τα 
µεταβολικά προϊόντα. 

Κερατοειδής

Βλεννώδης στοιβάδα     

Υδάτινη στοιβάδα     
Λιπιδική στοιβάδα 

∆ακρυϊκό φιλµ



Ο ρόλος της λιπιδικής στοιβάδας 
Η λιπιδική στοιβάδα αποτρέπει την εξάτµιση της 
υδάτινης, αποτρέποντας να στεγνώσει ή να ψυχθεί η 
οφθαλµική επιφάνεια. Χωρίς αυτήν, η υδάτινη 
στοιβάδα θα εξατµιζόταν περίπου 20 φορές πιο 
γρήγορα. Η λιπιδική στοιβάδα επίσης συµβάλλει στην 
επιφανειακή τάση και σταθεροποιεί όλο το δακρυϊκό 
φιλµ, αποτρέποντας να ρέει στα βλέφαρα.

Οι τρεις στοιβάδες του δακρυϊκού φιλµ:
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Μη πολική λιπιδική στοιβάδα

Πολική λιπιδική στοιβάδα

Υδάτινη στοιβάδα

Θεωρητική απεικόνιση της λιπιδικής στοιβάδας

Κερατοειδής

Βλεννώδης στοιβάδα     

Υδάτινη στοιβάδα     
Λιπιδική στοιβάδα 

∆ακρυϊκό φιλµ

3. Λιπιδική στοιβάδα: 
Είναι η εξώτερη και λεπτή στοιβάδα και εφάπτεται µε τον 
αέρα (πάχος 0.1 - 0.2µm).
Παράγεται από τους µεϊβοµιανούς αδένες.
Πολλοί παράγοντες µπορεί να επηρεάζουν την έκκριση 
της στοιβάδας αυτής 
• Ο βλεφαρισµός 
• Ορµονικοί παράγοντες (ανδρογόνα) 
• Φυσικοί - νευρικοί παράγοντες (νευρικές πληροφορίες
   σχετικά µε την επιφανειακή τάση)



Κερατογράφιση για την διάγνωση της ξηροφθαλµίας
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Το Τµήµα ∆ακρυϊκής στοιβάδας και Βλεφαρικού χείλους - 
αντιµετώπισης ξηροφθαλµίας, το οποίο βρίσκεται µέσα 
στον Athens Eye Hospital, παρέχει ολοκληρωµένη 
διάγνωση σε ασθενείς µε ξηροφθαλµία. 
Στόχος είναι να εντοπιστεί η ακριβής αιτία των 
συµπτωµάτων για την παροχή εξατοµικευµένης 
θεραπείας. Ο εξεταστικός χώρος έχει δοµηθεί µε βάση 
τα διεθνή πρότυπα ελέγχου της ξηροφθαλµίας και 
παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιπέδου.

Μονάδα αντιµετώπισης ξηροφθαλµίας 
(∆ιάγνωση) 

Ολοκληρωµένη
διάγνωση



∆ιαγνωστική µέθοδος της ξηροφθαλµίας

Εξατοµικευµένη θεραπεία για κάθε ασθενή. Ένα από τα 
κύρια διαγνωστικά διλήµµατα, είναι αν ο ασθενής 
υποφέρει από ανεπάρκεια της υδάτινης στοιβάδας, ή από 
αυξηµένη εξάτµιση της υδάτινης, εξαιτίας µειωµένης 
λιπιδικής στοιβάδας.

10

∆ιάγνωση
ξηροφθαλµίας

Αυξηµένη εξάτµιση                                    
 δακρύων                                       

Ανεπάρκεια υδάτινης 
στοιβάδας

Ξηροφθαλµία λόγω 
εξάτµισης

 (µειωµένη λιπιδική
στοιβάδα)                    

Ανεπάρκεια υδάτινης 
στοιβάδας

 (µειωµένη παραγωγή
υδάτινης στοιβάδας)  

Μονάδα αντιµετώπισης ξηροφθαλµίας 
(∆ιάγνωση) 



Demodex folliculorum
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Βλεφαρίδα µε demodex

Στην περίπτωση της ξηροφθαλµίας, τα Demodex 
µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην 
δυσλειτουργία των µεϊβοµιανών αδένων και στη χρόνια 
βλεφαρίτιδα και φλεγµονή. Ο ιατρός σας µπορεί να 
διαγνώσει στη σχισµοειδή λυχνία τα πρώτα σηµάδια της 
φλεγµονής από τα παράσιτα Demodex. Με τη βοήθεια 
µικροσκοπίου µπορεί µετά να επιβεβαιώσει την ύπαρξη 
του παράσιτου Demodex. 
Το βακτήριο bacillus oleronius λειτουργεί συνήθως ως 
συµπαθογόνο στην ανάπτυξη της βλεφαρίτιδας και 
συνυπάρχει µε τα ακάρεα Demodex. Παράγει ένζυµα τα 
οποία διασπούν τα λιπίδια, ενισχύοντας έτσι το 
σύνδροµο της ξηροφθαλµίας, ακόµα περισσότερο.

Ο ρόλος των Demodex στη ξηροφθαλµία 

Τα ακάρεα Demodex είναι παράσιτα που ζούν στον 
ανθρώπινο οργανισµό και συνήθως παρατηρούνται στην 
περιοχή της µύτης και των βλεφάρων. Έχουν µέγεθος 
150-350µm, ζούν και αναπτύσσονται στις εξόδους των 
βλεφαρίδων και στους θύλακες των τριχών όπως και 
στην βάση των µεϊβοµιανών αδένων. Τρέφονται µε 
κυτόπλασµα και µε τις εκκρίσεις από την γύρω περιοχή.

Μονάδα αντιµετώπισης ξηροφθαλµίας 
(∆ιάγνωση) 



Πάνω από το 80% των ασθενών µε ξηροφθαλµία 
πάσχουν από µη σωστή σύσταση της λιπιδικής 
στοιβάδας των δακρύων. Το αποτέλεσµα είναι ασταθής 
σύσταση των δακρύων, αυξηµένη εξάτµιση και/ή 
δακρύρροια.

Μονάδα αντιµετώπισης ξηροφθαλµίας 
(θεραπεία)
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Ξηροφθαλµία
λόγω εξάτµισης

Οι αιτίες της αυξηµένης εξάτµισης µπορούν να 
διαχωριστούν σε ενδογενείς και εξωγενείς. Ενδογενείς 
παράγοντες είναι αυτοί που οφείλονται στον 
οργανισµό µας. Εξωγενείς είναι αυτοί που οφείλονται 
στο περιβάλλον, όπως η χρήση φαρµάκων, οι φακοί 
επαφής κ.α.

Μεϊβοµιανός αδένας

Εξάτµιση δακρύων

Βλάβη λιπιδιακής στοιβάδας

∆άκρυα
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Η ξηροφθαλµία λόγω εξάτµισης, η πιο συχνή µορφή της 
ξηροφθαλµίας, συνδέεται µε πολλούς παράγοντες 
κινδύνου. Κάποιοι από αυτούς µπορούν να 
αποφευχθούν, ενώ κάποιοι µπορούν να θεραπευθούν 
στο: 
Τµήµα δακρυϊκής στοιβάδας και βλεφαρικού χείλους

Μονάδα αντιµετώπισης ξηροφθαλµίας

Ξηροφθαλµία
λόγω εξάτµισης

Παράγοντες κινδύνου για ξηροφθαλµία εκ 
εξάτµισης: 
• Φραγµένοι µεϊβοµιανοί αδένες, φλεγµονή
• Ηλικία και φύλο 
• Σύνθεση του εκκρίµατος των αδένων 
• ∆ερµατολογικές παθήσεις (ροδόχρους ακµή,
   ψωρίαση, κ.α.)
• Χρήση φακών επαφής που δεν εφαρµόζουν σωστά
• Φάρµακα (αντικαταθληπτικά, αντισταµινικά…)
• Παθήσεις όπως σύνδροµο «Sjögren», ρευµατοειδής
   αρθρίτιδα, διαβήτης, παθήσεις θυρεοειδούς
• Αλλεργίες των οφθαλµών 
• Ανεπάρκεια βιταµίνης Α 
• Τοξίνες και παράσιτα στη ράχη των βλεφάρων 
• Τραύµατα των οφθαλµών
• Χειρουργικές επεµβάσεις στα µάτια 
• Κάπνισµα

Κάτω βλέφαρο

Φραγµένοι µεϊβοµιανοί αδένες

Μονάδα αντιµετώπισης ξηροφθαλµίας 
(θεραπεία)



Θεραπευτικές επιλογές για ξηροφθαλµία λόγω 
εξατµίσεως:  
• Υγιεινή και µασάζ της ράχης των βλεφάρων.
• Εκκένωση του εκκρίµατος των αδένων από ειδικό.
• Θεραπεία εστιασµένου φωτός IPL 
 => Επανεργοποίηση µεϊβοµιανών αδένων 
 => Βελτίωση ροής αίµατος 
 => Μείωση φλεγµονής 
 => Βελτίωση του δέρµατος
       (µείωση βακτηρίων και παρασίτων)

Οι στόχοι για τον ασθενή που πάσχει από ξηροφθαλµία 
λόγω εξατµίσεως είναι να επανεργοποιηθούν οι 
µεϊβοµιανοί αδένες, να µειωθεί η φλεγµονή και να 
αποφευχθούν οι παράγοντες κινδύνου του 
περιβάλλοντος.
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Ξηροφθαλµία
λόγω εξάτµισης

Θεραπεία IPL µε το σύστηµα Lumenis M22

Μονάδα αντιµετώπισης ξηροφθαλµίας 
(θεραπεία)
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Κατά τη θεραπεία IPL (intense pulsed light - έντονο 
παλµικό φως)  η  οποία  πραγµατοποιείται  στη
«Μονάδα αντιµετώπισης ξηροφθαλµίας» χρησιµοποιείται
το σύστηµα Lumenis M22. 
Το παλµικό φως ρυθµίζεται για κάθε ασθενή ξεχωριστά 
και εισχωρεί στις εσώτερες στοιβάδες του δέρµατος. 
Συνεπώς καταπολεµά τη φλεγµονή, µειώνει τα βακτήρια 
και τα παράσιτα, επανενεργοποιεί τους µεϊβοµιανούς 
αδένες.
Για βέλτιστα αποτελέσµατα συνιστώνται 4 θεραπευτικές 
συνεδρίες, µια θεραπεία ανά 4 εβδοµάδες.

Ξηροφθαλµία
λόγω εξάτµισης

Μελέτες για τη θεραπεία IPL έδειξαν: 
• Βελτίωση της δερµατικής χλωρίδας 
 => Ελάττωση παθογόνων βακτηρίων 
 => Ελάττωση παρασίτων όπως το Demodex 
• Βελτίωση ροής αίµατος 
 => Ελάττωση των τηλεαγγεικτασιών (ευρυαγγείες),  
 και άρα βελτίωση της φυσιολογίας και της όψης  
 του δέρµατος
• Ενίσχυση του µεταβολισµού 
 => Ενίσχυση του µεταβολισµού του δέρµατος και  
 του δακρυϊκού χείλους 
 => Βελτίωση της παραγωγής αντιφλεγµονωδών  
 ουσιών 
 => Βελτίωση των συµπτωµάτων ξηροφθαλµίας

Μονάδα αντιµετώπισης ξηροφθαλµίας 
(θεραπεία)



Αυτός ο τύπος ξηροφθαλµίας χαρακτηρίζεται από µερική 
έως παντελή έλλειψη δακρύων. Αυτό οδηγεί σε µειωµένη 
ποσότητα δακρύων πάνω στην οφθαλµική επιφάνεια και 
διάσπαση της οµοιογενούς δακρυϊκής στοιβάδας.
Η θεραπεία ξεκινά µε τεχνητά δάκρυα και gel, τα οποία 
είναι σχεδιασµένα να µιµούνται τη φυσική δακρυϊκή 
στοιβάδα. Επίσης, χρήσιµα είναι και τα συµπληρώµατα 
διατροφής.
Εάν τα συµπτώµατα επιµένουν, ο ειδικός στην 
ξηροφθαλµία είναι πιθανόν να σας συνταγογραφήσει 
ειδική φαρµακευτική αγωγή για την υποβοήθηση της 
λειτουργίας των δακρυϊκών αδένων, όπως σταγόνες 
αυτόλογου ορού.

Σταγόνες αυτόλογου ορού
Προέρχονται από το ίδιο σας το αίµα και είναι ιδιαίτερα 
πλούσιες σε παράγοντες ανάπλασης των επιθηλιακών 
κυττάρων της οφθαλµικής επιφάνειας. Συνεπώς η 
ανάπλαση µπορεί να υποβοηθηθεί µε φυσικό τρόπο, 
συµβάλλοντας στην ελάττωση των συµπτωµάτων της 
ξηροφθαλµίας και µείωση του κινδύνου της µόλυνσης.
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Ανεπάρκεια
υδάτινης στοιβάδας
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Άλλες φαρµακευτικές θεραπείες:
Η κυκλοσπορίνη είναι ένα ανοσοκατασταλτικό φάρµακο 
που χρησιµοποιείται στην οφθαλµολογία. Εµποδίζει τη 
παραγωγή κάποιων προφλεγµονωδών κυτοκινών, 
συνεπώς εµποδίζει την διεργασία της φλεγµονής και 
ελαττώνει την συνολική φλεγµονώδη εικόνα. 
Χρησιµοποιείται σε σοβαρές περιπτώσεις ξηροφθαλµίας, 
που συνήθως συνδέεται µε αυτοάνοσες παθήσεις.
Το Plaquenil (Θειώδης Υδροξυχλωροκινίνη) είναι ένα 
φάρµακο που αρχικά χρησιµοποιήθηκε για τη θεραπεία 
της ελονοσίας. Πλέον χρησιµοποιείται στην θεραπεία και 
αυτοάνοσων παθήσεων όπως το σύνδροµο Sjögren που 
προκαλεί ξηροστοµία και ξηροφθαλµία. 
Το Plaquenil ελαττώνει την απόκριση του ανοσοποιητικού 
συστήµατος στην µόλυνση. Συνεπώς βοηθά στον έλεγχο 
συµπτωµάτων όπως το ερύθηµα, τα έλκη του δέρµατος 
και του στόµατος και τον πόνο των αρθρώσεων. 
Μια σπάνια παρενέργεια του Plaquenil είναι η βλάβη 
στον αµφιβληστροειδή του οφθαλµού. Αν παίρνετε 
Plaquenil, είναι πολύ σηµαντικό να κάνετε τακτικά 
οφθαλµολογικά τσεκ-απ. Ο οφθαλµίατρος µπορεί να 
εντοπίσει αρχόµενες βλάβες πριν προκύψει σοβαρή 
ζηµιά. 

Ανεπάρκεια
υδάτινης στοιβάδας
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Αν η συντηρητική προσέγγιση δεν φέρει τα επιθυµητά 
αποτελέσµατα, ίσως χρειαστεί χειρουργική παρέµβαση.
Πώµατα δακρυϊκών σηµείων 
Ο ιατρός σας µπορεί να σκεφτεί να τοποθετήσει πώµατα 
στα δακρυϊκά σηµεία στην έσω πλευρά των βλεφάρων 
προς τη µύτη. Αυτό µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα να 
µένουν τα δάκρυα πιο πολύ χρόνο πάνω στην 
οφθαλµική επιφάνεια. Τα περισσότερα πώµατα είναι 
προσωρινά αλλά είναι δυνατόν να τοποθετηθούν 
µόνιµα, αν ο ιατρός σας το κρίνει σκόπιµο.
Σκεφτείτε τη λύση του χειρουργείου!
Υπάρχει χειρουργικός τρόπος να κλείσουν τα δακρυϊκά 
σηµεία αποχέτευσης στην έσω γωνία των µατιών. Αυτός 
είναι ένας τρόπος να παραµένουν τα δάκρυα στην 
οφθαλµική επιφάνεια περισσότερο χρονικό διάστηµα.
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∆υνατότητα τοποθέτησης πωµάτων

Punctal plug 
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Πάντα πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι η ξηροφθαλµία 
µπορεί να προληφθεί ή να ελαττωθεί κάνοντας τα 
παρακάτω:
• Εγκατάσταση υγραντήρα στο χώρο
• Χρήση γυαλιών ηλίου τύπου µάσκας 
• Αποφυγή ρευµάτων αέρα (όπως π.χ. από ανεµιστήρες)
• Πιο συχνό βλεφάρισµα (όπως π.χ. στον υπολογιστή)
• ∆ιακοπή του καπνίσµατος και αποφυγή χώρων µε
   καπνό.

Μονάδα αντιµετώπισης ξηροφθαλµίας 
(θεραπεία)



Αthens Eye Hospital

Λεωφ. Βουλιαγµένης 45,
166 75 Γλυφάδα

Τ (+30) 210 969 7000 / 964 7790
F (+30) 210 969 7001

Αthens Eye Οφθαλµολογικό Κέντρο
∆υτικής Αττικής

Λεωφ. Θηβών 155,
121 34 Περιστέρι

Τ (+30) 210 5717 711 - 12
F (+30) 210 5717 713

www.athenseyehospital.gr
info@athenseyehospital.gr


