
Blepharitis is een chronische ontsteking van de ooglidranden, die voor veel ongemak 
kan zorgen. Blepharitis is niet te genezen, maar u kunt de aandoening wel onder controle 
brengen. Door uw oogleden dagelijks te reinigen met Blepha Plus® steriele gaasjes voor 
ooglidreiniging, hoeft u weinig tot geen last te ondervinden van Blepharitis.

Wat is Blepharitis?

Blepharitis is een langdurige (chronische) ontsteking van 
de ooglidranden waarbij de haarzakjes en talgklieren op de 
ooglidrand ontstoken zijn. De aandoening is onschuldig, 
maar kan hinderlijke klachten veroorzaken zoals irritatie, 
jeuk of branderigheid van de ogen en vastplakkende 
oogleden. Er vormen zich vaak kleine schilfertjes of korstjes 
tussen de oogharen. Ook kunt u last hebben van droge 
ogen doordat de Meibomuiskliertjes niet goed werken. 

Wat veroorzaakt 
Blepharitis?

De oorzaak van 
Blepharitis is 
een chronische 
bacteriële infectie 
van de haarzakjes 
en talgklieren in  
de ooglidranden. 

De bacteriën produceren stoffen die het oog irriteren  
en de ontstoken talgklieren maken te veel of te weinig  
talg aan. Dit kan branderige, droge ogen veroorzaken.  
De exacte oorzaak van de ontsteking is onbekend. 
Blepharitis komt vaker voor bij mensen met huidaan- 
doeningen zoals eczeem, acne en rosacea.

Wat kan ik eraan doen?

Blepharitis is niet te genezen, maar wel onder controle te 
brengen. Een goede dagelijkse hygiëne met steriele gaasjes 
voor ooglidreiniging vormt de basis voor behandeling. 
Daarnaast kan het gebruik van warme kompressen  
(ca. 10 minuten) zorgen voor een verhoogde bloed-
circulatie. Dit vereenvoudigt het legen van de verstopte 
ooglidklieren. U doet dit bij voorkeur twee keer per dag, 
vóór het reinigen van de ooglidranden.

Gebruiksaanwijzing Blepha Plus®?

Gebruik Blepha Plus® bij voorkeur ’s ochtends en ’s avonds. 
Open de verpakking met schone handen. Het kant en klare 
kompres aanbrengen op de gesloten oogleden en enkele 
seconden laten rusten. Zacht wrijven tot de oogleden en 
wimperaanzet schoon zijn. Masseer desgewenst tegelijk  
de oogleden om de inhoud van de ooglidklieren te legen. 
Wrijf altijd in de richting van de neus.

Blepharitis
Chronische ontsteking 
van de ooglidranden

WWW.ROCKMEDPHARMA.NL



Steriele gaasjes voor ooglidreiniging

Een goede dagelijkse hygiëne van de oogleden vormt de  
basis voor de behandeling van Blepharitis. Blepha Plus® 
kant en klare, steriele gaasjes voor ooglidreiniging  
zijn hiervoor een doeltreffend medisch hulpmiddel.  
Blepha Plus® is geschikt voor zowel volwassen en kinderen 
en combineert een aantal belangrijke voordelen. 

Steriele gaasjes voor dagelijkse ooglidhygiëne

Blepha Plus® zijn kant en klare, steriele gaasjes voor  
eenmalig gebruik. Het is een doeltreffend medisch hulp- 
middel bij ontstekingen, infecties, allergieën, oogsecreties 
en infectieuze of allergische ziekteverschijnselen. 
Blepha Plus® is tevens uitermate geschikt voor een  
efficiënte en comfortabele reiniging van het ooggebied. 

Comfortabel in gebruik

Blepha Plus® is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. 
Een verpakking bevat 28 steriele en gebruiksklare gaasjes.

Conserveermiddelvrij

Blepha Plus® is geheel conserveermiddelvrij. Vooral bij 
chronisch gebruik is dit een belangrijk voordeel. 

Aantrekkelijk geprijsd

Blepha Plus® is aantrekkelijk geprijsd ten opzichte  
van vergelijkbare producten voor ooglidreiniging.  
Omgerekend naar dagelijks gebruik is Blepha Plus®  
de voordeligste oplossing!

Waar is Blepha Plus® verkrijgbaar?

Blepha Plus® is verkrijgbaar bij uw apotheek. 
Of kijk op www.rockmedpharma.nl.
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