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Hogyan használjuk a szemészeti készítményeket? 

Mielőtt bármilyen szemcseppet/szemkenőcsöt vagy gélt használunk, tisztítsuk meg a 

szemkörnyéket minden váladéktól, illetve a szemkörnyékre ragadt csipától. Tisztogatásra 

teljesen megfelelő a sima, langyos vízzel átnedvesített kozmetikai vattakorong. 

Ne használjunk se kamillateát, se bórvizet, mert ezek száríthatják a kötőhártyát.  

Szemcsepp 

Amikor szemcseppet használnak elegendő egyszerre 1 cseppet csepegtetni a szembe, ugyanis 

ez a mennyiség bőven elegendő. Abban az esetben, ha véletlenül több csepp jutott a szembe, 

akkor sincsen baj, de kistestű állatoknál (macska, tengerimalac, nyúl) bizonyos hatóanyagok 

(pl.: szteroidok) a szembe csöpögtetve az egész szervezetben tudnak hatást kiváltani. Fontos 

elolvasni a használati utasítást, és amennyiben ott az szerepel, tárolja a készítményt hűtőben, 

illetve használat előtt rázza fel Amennyiben kérdése van az olvasottakkal kapcsolatban, 

kérem, jelezze. 

A szemkörnyék megtisztítása után helyezkedjen el a háziállata mögött, hiszen így kedvence 

nem látja, hogy mi fog következni. Helyezze a bal kezét az állat álla alá, és finoman hajtsa fel 

a fejét. Ezzel a mozdulattal eléri, hogy kedvence kinyissa a szemét. Jobb kézbe véve a 

szemcseppentőt helyezze a kezét az állat fejére és húzza felfelé a felső szemhéjat. Eközben a 

bal kézzel lefelé húzhatja az alsó szemhéjat, ez azonban nem mindig szükséges. 

Cseppentsen 1 cseppet a szemfelszínre. Tartsa az állat fejét még ebben a pozícióban pár 

másodpercig, ez alatt a szemcsepp fel tud szívódni. 

Szemkenőcs 

A szemkenőcsöket lehet közvetlenül a szem felszínére kenni, ugyanazzal a technikával, 

ahogyan a szemcseppeket alkalmazzuk. Hűtőben tárolandó készítményt érdemes alkalmazás 

előtt hagyja kicsit szobahőmérsékleten felmelegedni, így könnyebben használható. 

A szemkenőcsöt lehet a kötőhártya zsákba is juttatni. Ehhez az alsó szemhéjat kicsit húzzuk 

lefelé, és kenjük a kenőcsöt az alsó szemhéj kötőhártyájára. Zárja össze finoman a 

szemhéjakat és finoman masszírozza őket, ezzel egyenletesen eloszlatja a szemkenőcsöt a 

szemen. 

 Mennyi szemkenőcsöt adjak be? 

Nagyjából rizsszemnyi szemkenőcs elegendő. 

Mennyi idő teljen el a kezelések között? 

Alapvetően a szemcseppeket a szemkenőcsök előtt kell alkalmazni, és a szemkenőcsök után 

érdemes hosszabb szünetet (nagyjából 1 órát) hagyni, hogy a hatóanyag fel tudjon szívódni. 

Két különböző szemcsepp között elegendő 10-15 percet hagyni. Ha egyszerre ad be több 

szemészeti készítményt, az nem káros a szemre, de az egyik készítmény kimossa a másikat, 

így a hatás csökkentett lesz. 
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A kutyám/cicám hunyorog a kezelés után. Mi a teendő? 

A szemészeti készítmények alkalmazása után teljesen normális, ha háziállata kicsit 

gyakrabban pislog. Azonban ha elkezdi a szemét erőteljesen vakarni, dörgölni, vagy a szeme 

kifejezetten könnyezni kezd, az már nem normális. Kérem, ebben az esetben mindenképpen 

jelentkezzen Nálam. 


