
COMO USAR 
UM COLÍRIO

UM MANUAL PRÁTICO
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Os olhos são cobertos por uma membrana 
fininha e transparente, chamada de conjuntiva 
e na frente pela córnea, que são as estruturas 
que irão absorver o remédio que for pingado 
no olho.

Colírios são medicações 
criadas em um meio aquoso 
para ser melhores recebidas 
pelos olhos.



 Colírio para "crescer cílios" escurece a cor da 
íris (a parte colorida dos olhos, que tem gente 
que tem verde ou azul) e também escurece a 
pele em volta.

 Não encoste o bico do colírio no seu olho

 Guarde seu colírio em local fresco

 Lave as mãos antes de 
pingar seu colírio

 Não use colírio sem receita médica

 Alguns colírios podem causar glaucoma 
ou catarata com o uso continuado

 Alguns colírios causam vaso dilatação 
irreversível (olho vermelho para sempre) se 
usados sem receita

QUAIS SÃO OS CUIDADOS AO USAR SEU COLÍRIO



Você vai sentir o "geladinho" do colírio 
quando o líquido entrar em contato com sua 
mucosa ocular. 

A regra é simples: O colírio precisa cair 
dentro do olho, entre as pálpebras

De preferência, olhe para cima e puxe sua 
pálpebra inferior para baixo, pingando dentro 
da "bolsinha" que se forma.

Assim,uma gota já é suficiente para cada olho.

Pode pingar deitado, sentado ou em pé.



Aplicador de colírio
Ele se encontra a venda em 
farmácias ou mesmo na 
internet, mas talvez não seja 
a solução do seu problema se 
você não gosta da idéia de 
pingar colírio, porque igual 
terá um "trambolho" na 
frente do seu olho.

Se você tem esse problema, sugiro as seguintes opções:

1- Deite na cama confortavelmente e peça que alguém 
- um amigo ou parente - pingue o colírio em seu olho 
enquanto você olha para o lado oposto.

2 - Feche o olho e peça para alguém pingar a gota no 
canto de dentro da pálpebra-perto do nariz e depois 
abra um pouquinho seu olho para que o colírio escorra 
para dentro do olho



CONFIRA 
ALGUMAS 
DICAS

O "olho seco" quase nunca se resolve só com 
colírio lubrificante

Se você usa mais de um colírio por dia, dê um 
intervalo de 15 minutos entre cada gotinha.

Se você usa lentes de contato é importante o 
uso de um colírio lubrificante de preferência 
sem conservantes durante o uso das lentes.

Muitos colírios receitados acabam por ressecar 
e irritar os olhos por causa do conservante que 
possuem



SOBRE A OFTALMO 
ESTÂNCIA CLÍNICA 
DE OLHOS
Somos a Clínica Oftalmo Estância. Nosso
objetivo é trazer medicina de qualidade na
especialidade de oftalmologia para moradores
da CIDADE E REGIÃO DO VALE DOS SINOS.

Possuímos uma estrutura com muitos exames
para glaucoma, córnea, catarata, lentes de
contato comuns e especiais.

Atendemos mais de 30 tipos de convênios,
além de consultas particulares e cirurgias nos
hospitais da região e na capital gaúcha.

Venha nos conhecer!
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COMPARTILHE ESTE E-BOOK!

www.oftalmoestancia.com.br
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COMPARTILHE ESTE E-BOOK!

https://www.facebook.com/OftalmoEstancia/
https://www.instagram.com/oftalmoestanciaclinicadeolhos/
https://www.youtube.com/channel/UC-U6-GiC2npaRTHS84KwF9A
https://oftalmoestancia.com.br/
https://whats.link/clinicaoftalmoestancia

