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اﻣﺮوزﻩ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ ﻧﻔﺮ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺒﻮد دﻳﺪ ﺧﻮد  ،ﻣﻘﺎﺻﺪ زﻳﺒﺎﻳﯽ ،ﻧﻴﺎز ﺷﻐﻠﯽ و ﻣﺴﺎﺋﻞ درﻣﺎﻧﯽ از ﻟﻨﺰ ﻫﺎی ﲤﺎﺳﯽ
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ اﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺮاﻳﻂ ﭼﺸﻢ ﺑﻴﻤﺎر  ،ﺷﻐﻞ و ﺳﻦ ﺑﻴﻤﺎر  ،ﳏﻞ زﻧﺪﮔﯽ
و ...ﻳﮑﯽ از اﻧﻮاع آن را ﺑﺮای ﻓﺮد ﲡﻮﻳﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﺑﺮای اوﻟﲔ ﺑﺎر ﺳﻮاﻻت زﻳﺎدی را در ذﻫﻦ اﳚﺎد ﻣﻴﮑﻨﺪ از ﲨﻠﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﻟﻨﺰ را از ﮐﺠﺎ ﻴﻪ ﳕﺎﱘ؟ ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ
ﱰ اﺳﺖ ﻳﺎ ﻧﺮم؟ ﻟﻨﺰ را ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ در روز ﻣﻴﺘﻮاﱎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻢ؟ﭼﮕﻮﻧﻪ از آن ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﻢ؟آﻳﺎ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﻋﮑﺲ ﮔﺬاﺷﱳ ﻟﻨﺰ وﺟﻮد
دارد؟ و ...
در اﻳﻨﺠﺎ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.
اﻧﻮاع ﻟﻨﺰﻫﺎی ﲤﺎﺳﯽ
ﻟﻨﺰﻫﺎی ﲤﺎﺳﯽ از ﳊﺎظ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺳﺨﺖ و ﻧﺮم و ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ.
 -1ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﻧﺮم) (Soft contact lens
ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﻧﺮم از ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ﻧﺮم و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻣﮑﺎن اﮐﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻴﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ در
ﭼﺸﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ راﺣﺘﱰ ﲢﻤﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ  ،ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻤﱰی در ﭼﺸﻢ دارﻧﺪ و ﻓﺮد ﺑﻪ آ ﺎ ﺳﺮﻳﻌﱰ ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.اﻳﻦ
ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮕﯽ ﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﺗﻐﻴﲑ رﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮی ﭼﺸﻢ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.
 -2ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ ):(Hard contact lens
اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻴﺸﱰی دارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺳﻮب ﮔﺮﻓﱳ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﱰی دارﻧﺪ ﻟﺬا از ﳊﺎظ اﻗﺘﺼﺎدی در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.ﳘﭽﻨﲔ رﻳﺴﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭼﺸﻤﯽ در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﮐﻤﱰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در زﻣﺎن ﭘﻠﮏ زدن ﺷﮑﻞ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﮐﺮدﻩ و دﻳﺪ ﱰی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ  ،اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎدﻩ ﺳﺨﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ دﻫﻨﺪﻩ آ ﺎ اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ در اواﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﭼﺸﻢ ﺑﻴﺸﱰ
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اﺣﺴﺎس ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ و ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﺎدت ﭘﺬﻳﺮی ﺑﻪ آ ﺎ ﻻزم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ  ،ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﮑﯽ از دﻻﻳﻞ ﻋﺪم ﲤﺎﻳﻞ ﺑﺴﻴﺎری از
اﻓﺮاد ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﺟﯽ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻟﻨﺰ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ
ﻗﺮﻧﻴﻪ ﻋﺎدت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺸﮑﻠﯽ وﺟﻮد ﳔﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﲢﻤﻞ ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﻟﻨﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ.اﻳﻦ ﻟﻨﺰ ﻫﺎ در آﺳﺘﻴﮕﻤﺎت ﻫﺎی ﺑﺎﻻ،
ﻗﻮز ﻗﺮﻧﻴﻪ  ،ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ و ﭘﺎرﮔﯽ ﻗﺮﻧﻴﻪ و ﻧﻮزادان و اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﺬاﺷﱳ ﻟﻨﺰ ﻧﺮم وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﳘﭽﻨﲔ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ
ﻧﺮم دﻳﺪ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ﲡﻮﻳﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.در اﻳﻦ ﻟﻨﺰ ﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺷﮑﺴﱳ ﻟﻨﺰ در اﺛﺮ ﺿﺮﺑﻪ وﺟﻮد دارد.ﳘﭽﻨﲔ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ زﻳﺎد ﻟﻨﺰ
اﻣﮑﺎن ﺑﲑون ﭘﺮﻳﺪن ﻟﻨﺰ در ﻫﻨﮕﺎم ورزش و ﺟﺴﺖ و ﺧﻴﺰ وﺟﻮد دارد.

-3ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﻧﺮم و ﺳﺨﺖ )ﻫﻴﱪﻳﺪ(:اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در اﻃﺮاف آن ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﻧﺮم
وﺟﻮد دارد.ﻗﻄﺮ اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺑﻴﺸﱰ از ﻟﻨﺰ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﺖ و ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﱰی از ﭼﺸﻢ را ﻣﯽ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪ.اﻳﻦ ﻟﻨﺰ ﻫﺎ در اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ از
ﻟﻨﺰ ﺳﺨﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﺎﻳﻨﺪ اﻣﺎ ﲢﻤﻞ آن ﺑﺮاﻳﺸﺎن دﺷﻮار اﺳﺖ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻳﻦ ﻟﻨﺰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺮم ﻣﻮﺟﻮد در آ ﺎ از
ﻟﻨﺰ ﺳﺨﺖ ﮐﻤﱰ اﺳﺖ و ﻗﻴﻤﺖ آ ﺎ از ﻟﻨﺰ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻴﺸﱰ اﺳﺖ.
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ﻣﻘﺎﯾﺳﮫ اﻧدازه ﻟﻧز ﺳﺧت و ھﯾﺑرﯾد

ﻧﺣوه ﻗرارﮔﯾری ﻟﻧز ھﯾﺑرﯾد ﺑر روی ﭼﺷم

اﻧﻮاع ﻟﻨﺰ ﻫﺎی ﻧﺮم:
ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺮف روزاﻧﻪ :ارزاﻧﱰﻳﻦ ﻧﻮع ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺐ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻮاب ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﺮای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت
اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺷﻮﻧﺪ
ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت:اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ در ﻃﻮل ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﻔﺘﻪ ای ﻳﮏ ﺑﺎر از ﭼﺸﻢ
ﺧﺎرج و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﺷﺒﺎﻧﻪ روزی و اﻓﺰاﻳﺶ رﻳﺴﮏ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آ ﺎ ﮐﻤﱰ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد
ﻟﻨﺰﻫﺎی ﻳﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف:اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ ﮔﺮاﻧﱰ وﻟﯽ راﺣﺘﱰ و اﳝﻦ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.و ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﲑون اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.اﻳﻦ ﻟﻨﺰﻫﺎ در
اﻓﺮادﻳﮑﻪ ﺑﻪ ﳏﻠﻮل ﻫﺎی ﻧﮕﻪ دارﻧﺪﻩ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ دارﻧﺪ ﺑﻴﺸﱰ ﮐﺎرﺑﺮد دارد
ﻟﻨﺰﻫﺎی ﺗﻮرﻳﮏ:اﻳﻦ ﻟﻨﺰ ﻫﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺼﺤﻴﺢ آﺳﺘﻴﮕﻤﺎﺗﻴﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در درﺟﺎت ﮐﻢ آﺳﺘﻴﮕﻤﺎﺗﻴﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻟﻨﺰ ﺳﺨﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎدﻩ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ
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ﻟﻨﺰ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ :اﻳﻦ ﻟﻨﺰ ﻫﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﻨﺪ رﻧﮓ ﻇﺎﻫﺮی ﭼﺸﻢ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮﻗﺖ ﺗﻐﻴﲑ دﻫﻨﺪ.ﻧﻮع ﻓﻴﻠﱰﮐﻨﻨﺪﻩ آن ﻫﻢ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در
درﻣﺎن اﺧﺘﻼل دﻳﺪ رﻧﮓ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﻴﻪ ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ:
از آﳒﺎ ﮐﻪ ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ روی ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻢ دارد و ﻳﮏ ﮐﺎﻻی ﻃﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﻴﻪ آن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ و ﻳﺎ اﭘﺘﻮﻣﱰﻳﺴﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﳕﻮد ﺗﺎ آ ﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ دﻗﻴﻖ ﻟﻨﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﺮای ﴰﺎ ﲡﻮﻳﺰ ﳕﺎﻳﻨﺪ.ﻟﺬا ﻫﺮﮔﺰ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ
ﻣﻐﺎزﻩ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﻟﻮازم آراﻳﺸﯽ و داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻤﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﻧﻴﻨﺪازﻳﺪ.

ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﻗﺒﻞ از ﲡﻮﻳﺰ ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ:
در اوﻟﲔ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﴰﺎ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺑﺘﺪا ﺗﺎرﳜﭽﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺷﻐﻠﯽ و ﺗﻔﺮﳛﯽ ﴰﺎ ﻧﻴﺎز دارد.ﺳﭙﺲ ﻋﻴﺐ
اﻧﮑﺴﺎری ﴰﺎ و اﳓﻨﺎی ﻗﺮﻧﻴﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﻴﲔ ﺷﻮد.ﺑﻌﺪ از آن وﺿﻌﻴﺖ اﺷﮑﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﭼﺸﻢ ﴰﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﳘﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت در
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ در ﲡﻮﻳﺰ ﻳﺎ ﻋﺪم ﲡﻮﻳﺰ و ﳘﭽﻨﲔ ﻧﻮع ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﲡﻮﻳﺰی ﺗﺎﺛﲑ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﲡﻮﻳﺰ ﻟﻨﺰ ﺳﺨﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وی در ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻣﺘﺤﺎن ﻟﻨﺰ روی ﭼﺸﻢ و ﻗﺎﻟﺐ
ﮔﲑی ﻟﻨﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻟﻨﺰ ﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد را ﺑﺮ روی ﭼﺸﻢ ﴰﺎ اﻣﺘﺤﺎن و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﺑﻌﺪ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن
ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻌﻴﲔ دﻗﻴﻖ ﴰﺎرﻩ ﭼﺸﻢ و دﻳﺪ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺑﺮای ﴰﺎ ﻟﻨﺰ ﺳﻔﺎرش دادﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.
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ﻣﺮاﺣﻞ ﲡﻮﻳﺰ ﻟﻨﺰ ﺳﺨﺖ

ﻧﮑﺘﻪ :ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻟﻨﺰ ﻴﻪ ﳕﻮدﻩ اﻳﺪ ﱰ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﳎﺪد و دﻗﻴﻖ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻗﺒﻞ از ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ
ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻟﻨﺰ ﺧﻮد را ﻗﻄﻊ ﳕﺎﻳﻴﺪ)ﺑﺮای ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﻧﺮم دو اﻟﯽ ﺳﻪ روز و ﺑﺮای ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت دو ﻫﻔﺘﻪ(.
رﻋﺎﻳﺖ ﺪاﺷﺖ در اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ :
ﻟﻨﺰﻫﺎی ﲤﺎﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭼﺸﻤﯽ ﳕﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از ﲨﻠﻪ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺪاﺷﺖ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻧﮑﺮدن
ﺻﺤﻴﺢ آ ﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﳚﺎد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺷﻮد.ﻟﺬا آﻣﻮزش ﺻﺤﻴﺢ رﻋﺎﻳﺖ ﺪاﺷﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن
اﺷﺎرﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد :
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 .1اﺑﺘﺪا دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﺸﻮﺋﻴﺪ و ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺑﺪون ﭘﺮز ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺸﮏ ﳕﺎﻳﻴﺪ  ) .از ﺻﺎﺑﻮن ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎوی ﮐﺮم و روﻏﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﺒﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﺎﻳﻴﺪ(
 .2ﺪاﺷﺖ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎی ﺧﻮد را رﻋﺎﻳﺖ ﳕﺎﻳﻴﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﺬاﺷﱳ و ﺑﺮداﺷﱳ ﻟﻨﺰ اﻗﺪام ﻧﻨﻤﺎﻳﻴﺪ).ﻧﺎﺧﻦ
ﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺶ ﺑﺮداﺷﱳ ﻳﺎ ﭘﺎرﻩ ﺷﺪن ﻟﻨﺰ ﴰﺎ ﺷﻮد و ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاش ﻗﺮﻧﻴﻪ ﴰﺎ در ﺻﻮرت ﲤﺎس ﺑﺎ آن
ﺷﻮد(.
.3ﻗﺒﻞ از ﮔﺬاﺷﱳ ﻟﻨﺰ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎ از ﺳﻼﻣﺖ ﻟﻨﺰ ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﺰ ﺧﻮد ﺗﻐﻴﲑ رﻧﮓ دادﻩ و ﻳﺎ اﻳﻨﮑﻪ
ﻟﺒﻪ آن ﭘﺎرﻩ ﻳﺎ ﻟﺐ ﭘﺮ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﻨﻤﺎﺋﻴﺪ.
.4ﻟﻨﺰ را در ﮐﻒ دﺳﺖ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﳏﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﺷﺴﺘﺸﻮ دﻫﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮم
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژی)ﺳﺪﱘ ﮐﻠﺮاﻳﺪ  (%0.9آب ﮐﺸﯽ ﳕﺎﻳﻴﺪ و در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﺪ.

.
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.5در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻟﻨﺰ ﴰﺎ از ﻧﻮع ﻧﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان در ﺣﲔ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آن ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻗﻄﺮﻩ اﺷﮏ
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺪون ﻣﻮاد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪﻩ و ﻳﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف و ﻳﺎ ﻗﻄﺮﻩ ﻣﺮﻃﻮب ﮐﻨﻨﺪﻩ ای ﮐﻪ ﳐﺼﻮص ﻟﻨﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﺎﻳﻴﺪ.اﺳﺘﻔﺎدﻩ از
ﻗﻄﺮﻩ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﲑ رﻧﮓ ﻟﻨﺰ ﴰﺎ و ﺧﺮاب ﺷﺪن آن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
. 6ﺧﻮاﺑﻴﺪن ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎﻫﺶ اﮐﺴﻴﮋن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﺮﻧﻴﻪ و ورم ﻗﺮﻧﻴﻪ ﳑﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﴰﺎ اﻧﻮاع ﺧﺎﺻﯽ از ﻟﻨﺰ را
ﺑﺮای ﴰﺎ ﲡﻮﻳﺰ ﮐﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ و اﺟﺎزﻩ اﻳﻦ ﮐﺎر را ﺑﻪ ﴰﺎ ﺑﺪﻫﺪ
 .7ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﺤﻤﺎم و ﺷﻨﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺧﺎرج ﳕﺎﻳﻴﺪ.ﺑﺮﺧﻮرد آب ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻟﻨﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺳﻮب ﻣﻮاد و
ﻣﻴﮑﺮو ﺎ روی ﻟﻨﺰ و ﺎﻳﺘﺎ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﭼﺸﻤﯽ ﺷﻮد.
 ..8ﻫﺮﮔﺰ از ﺳﺮم ﻫﺎی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﮏ ﺧﺎﻧﮕﯽ و دﺳﺖ ﺳﺎز و آب ﺷﻬﺮ ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی ﻟﻨﺰ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﮑﻨﻴﺪ .
.9ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﳏﻠﻮل ﳐﺼﻮص ﻟﻨﺰ ﴰﺎ اﳒﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺮم ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﯽ ﺑﺮای آن ﳕﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
.10ﻟﻨﺰ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎدﻩ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﺮدن ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﺎﻟﻨﺰی ﲤﻴﺰ و ﳏﻠﻮل ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﮕﻪ داری ﳕﺎﻳﻴﺪ.
.11ﺟﺎ ﻟﻨﺰی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﳏﻞ رﺷﺪ ﺑﺎ ﮐﱰی ﻫﺎ و ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺷﻮد و ﻟﻨﺰ را ﻧﻴﺰ آﻟﻮدﻩ ﳕﺎﻳﺪ ﻟﺬا ﺪاﺷﺖ ﺟﺎﻟﻨﺰی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻗﺖ رﻋﺎﻳﺖ
ﳕﺎﻳﻴﺪ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﳕﺎﻳﻴﺪ و ﻫﺮ ﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﻳﮑﺒﺎر)ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ(آن را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﳕﺎﻳﻴﺪ.
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.12ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺼﺮف ﳏﻠﻮل و ﺳﺮم ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﳕﺎﻳﻴﺪ و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﮐﺮدن آ ﺎ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﺮای ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت آ ﺎ
را ﻧﮕﻬﺪاری ﻧﮑﻨﻴﺪ و از ﳏﻠﻮل ﻫﺎی ﻗﺪﳝﯽ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻧﮑﻨﻴﺪ.
.13ﻟﻨﺰﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آ ﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﺸﺨﺼﯽ دارﻧﺪ و ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﱰ از آن از آ ﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﻮد.در ﻫﻨﮕﺎم ﻴﻪ آ ﺎ ﺣﺘﻤﺎ از ﲡﻮﻳﺰ
ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻟﻨﺰ ﺧﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺪت ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آ ﺎ ﺳﻮال ﳕﺎﻳﻴﺪ.
.14در ﺻﻮرت اﳚﺎد ﻗﺮﻣﺰی  ،ﺗﺮﺷﺤﺎت ﭼﺸﻤﯽ  ،درد  ،اﺣﺴﺎس ﺟﺴﻢ ﺧﺎرﺟﯽ و ﮐﺎﻫﺶ دﻳﺪ ﻓﻮرا ﻟﻨﺰ را ﺧﺎرج ﳕﻮدﻩ و ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻴﺪ و ﻟﻨﺰﻫﺎ و ﺟﺎ ﻟﻨﺰی را ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺸﺖ ﻣﻴﮑﺮوﺑﯽ ﳘﺮاﻩ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

. 15ﻫﺮﮔﺰ ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﺷﺨﺺ دﻳﮕﺮی را ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻩ در ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻧﮕﺬارﻳﺪ
. 16ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﺧﻮد را ﺣﺘﻤﺎ از ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﮏ و ﻳﺎ اﭘﺘﻮﻣﱰﻳﺴﺖ ﻴﻪ ﳕﺎﻳﻴﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﺣﺘﯽ ﻟﻨﺰ ﻫﺎی رﻧﮕﯽ ﺧﻮد را از دارو ﺧﺎﻧﻪ ،
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎی ﻟﻮازم آراﻳﺸﯽ و ﺪاﺷﺘﯽ  ،ﻋﻴﻨﮏ ﺳﺎزی ﻫﺎ و آراﻳﺸﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺧﺮﻳﺪاری ﮐﻨﻴﺪ.زﻳﺮا ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﻳﮏ ﮐﺎﻻی ﻃﺒﯽ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﺮاﻓﺖ و اﳘﻴﺖ ﺑﺎﻻی آن ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻫﺮ ﻟﻨﺰی را ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺎرﮐﯽ ﻴﻪ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻴﺪ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از آن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ دﻗﻴﻖ
ﭼﺸﻢ ﴰﺎ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﲑی ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺪاﺷﺘﯽ ﺧﺎص ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ ﻟﻨﺰ ﻫﺎ را دور ﺑﻴﻨﺪازﱘ؟
ﻣﻮادی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوﺗﺌﲔ ،ﮐﻠﺴﻴﻢ و ﭼﺮﺑﯽ ﻫﺎ در اﺷﮏ ﴰﺎ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی ﻟﻨﺰ ﴰﺎ رﺳﻮب ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ
ﺑﺎﻋﺚ اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ در ﭼﺸﻢ ﺷﺪﻩ و ﻫﻢ ﭼﺸﻢ را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻟﺬا ﻫﺮﭼﻪ ﺪاﺷﺖ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻟﻨﺰ را ﺑﻴﺸﱰ رﻋﺎﻳﺖ
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ﮐﻨﻴﺪ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﻫﺎﻳﺘﺎن ﻣﺪت ﺑﻴﺸﱰی راﺣﺖ ﺧﻮاﻫﻴﺪ ﺑﻮد و ﻫﺮﭼﻪ زودﺗﺮ ﻟﻨﺰﻫﺎی ﲤﺎﺳﻴﺘﺎن را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮐﻨﻴﺪ ﭼﺸﻢ ﻫﺎی ﴰﺎ ﺳﺎﳌﱰ و راﺣﺖ
ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
آﻳﺎ ﻟﻨﺰ ﭘﺸﺖ و رو ﻣﯽ ﺷﻮد؟
اﻳﻦ ﻣﺸﮑﻞ در ﻟﻨﺰ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﻣﺎ در ﻟﻨﺰ ﻫﺎی ﻧﺮم ﳑﮑﻦ اﺳﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﮔﺬاﺷﱳ ﻟﻨﺰ ﻳﺮﻋﮑﺲ
ﺷﺪﻩ در ﭼﺸﻢ اﻣﮑﺎن ﺗﺎری دﻳﺪ و ﺣﺮﮐﺖ زﻳﺎد ﻟﻨﺰ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﻟﺬا ﻗﺒﻞ از ﮔﺬاﺷﱳ ﻟﻨﺰ ﺑﺮای
اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﭘﺸﺖ و رو ﺷﺪن ﻟﻨﺰ آﻧﺮا ﺑﲔ اﻧﮕﺸﺘﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﺎﻧﺘﺎن ﻗﺮار دﻫﻴﺪ و ﻟﺒﻪ ﻫﺎی آن را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﻳﮏ ﳕﺎﻳﻴﺪ .اﮔﺮ
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺷﮑﻞ زﻳﺮ ﺣﺎﻟﺖ " "Uاﳚﺎد ﺷﻮد ﭘﺸﺖ و رو ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ در ﻏﲑ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ.

ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﳕﺎﻳﻨﺪ:
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮداوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﻟﻨﺰ ﲤﺎﺳﯽ ﳕﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﭼﺸﻤﯽ ﻣﮑﺮر
ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻳﺎ آﻟﺮژی ﭼﺸﻢ
ﺧﺸﮑﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ درﻣﺎن
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ﻟﻨﺰﻫﺎی ﲤﺎﺳﯽ
ﳏﻴﻂ ﮐﺎر آﻟﻮدﻩ
ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﮔﺬاﺷﱳ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻟﻨﺰ
ﻋﺪم دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﲡﻮﻳﺰ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻟﻨﺰ ﻳﺎ اورژاﻧﺲ ﭼﺸﻤﯽ
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