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Betændelse i 

øjenlågsranden



Betændelse i øjenlågsranden

(blefaritis)

En udbredt lidelse, der kan opstå både i det øvre og nedre 

øjenlåg - og ofte ved begge øjne samtidig.

Betændelsen ses som en rødlig, klistret belægning på 

øjenlågsranden, ofte med dannelse af skæl og skorper 

ved øjenvipperne.

Det betændte område hæver og bliver ømt og irriteret, og 

øjet kan svie, klø og løbe i vand. I svære tilfælde kan øjen-

vipperne falde af.

Blefaritis kan skyldes bakterier, allergi fra makeup eller 

irritation. Ofte er årsagen ukendt.

TIP: Blephagel er velegnet som øjenmakeup- 

fjerner til følsomme øjne.
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Behandling og forebyggelse

Omhyggelig hygiejne i øjenomgivelserne er altafgørende 

for at behandle og forebygge betændelsen.

Du bør afrense området grundigt morgen og aften samt 

sørge for at holde huden blød og smidig.

Hvis dette ikke giver resultat inden for to uger, bør du 

søge læge.

Vær opmærksom på, at blefaritis kan komme igen, og at 

lidelsen kræver langvarig behandling samt forebyggelse.



Blephagel

En uparfumeret, ikke-klæbende gel 

udviklet specielt til daglige afrens-

ninger af øjenomgivelserne. 

Blephagel er særlig effektiv mod 

skæl og skorper ved øjenvipperne. 

Blephagel opløser og fjerner uren-

heder uden at irritere huden eller 

forstyrre pH-balancen.

DEKLARATION: Poloxamer188,

PEG-75, natriumborat, carbomer,

metylparaben, sterilt vand



• Let og behagelig at anvende

• Opløser skæl og skorper

• Uden sæbe og parfume

• Absorberes, kræver minimal aftørring

• Fugter og forfrisker huden

• Forebygger og behandler blefaritis

• Anvendelig som øjenmakeupfjerner 

• Kan anvendes to måneder efter åbning

BLEPHAGEL FÅS PÅ APOTEKET

En tube med 40 gram rækker til to gange

daglig brug i cirka en måned.
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BRUGSANVISNING

1. Tryk lidt Blephagel ud på en ren vatrondel 

 eller lignende.

2. Luk det ene øje.

3. Placér vatrondellen på øjenlåget ved roden

 af øjenvipperne. Gnid forsigtigt i små, cirku-

 lære bevægelser, indtil alle urenheder er væk.

4.  Åbn øjet. Træk ned i nedre øjenlåg og 

 rens vipper og øjenlågskant under øjet. 

5. Fjern overskydende Blephagel med en 

 ny vatrondel.

6. Rens det andet øje på samme måde.
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