
 
 

 

Ögonlockens hygien 
Grundvård av ”torra ögon” (som vanligen vätskar)  

 

Er läkare har konstaterat att ni har torra ögon.  Symptomen beror på att ögonlockens 
stödkörtlar (Meibomia-körtlarna) fungerar dåligt. Ögonlockens kanter fylls av skorpbildning 
och behöver rengöras regelbundet. 

Varför är stödkörtlarnas funktion störd? 

Vid tilltagande ålder påverkas sekretet till sin kvalitet och mängden som utsöndras 
minskar.  Meibomia-körtlarna utsöndrar en olja som breder ut sig jämnt från ögonlockets 
kant över ögats hornhinna i samband med att man blinkar. Oljan i körtlarna förändras med 
åldern till att i allt högre grad bli ett mera trögflytande fett. Fettets egenskaper förändras 
så att det klumpar ihop sig vid utgången från körteln på kanten av ögonlocket och 
förhindrar körtelns funktion. Oljan räcker ej mera till att smörja ögats yta utan det sker en 
friktion. Till följd av detta irriteras ögat och brist på smörjning (körtelolja) gör att ögat kliar, 
svider, rinner och man upplever en brännande känsla som om man hade grus I ögat. 
Besvären kan vara mycket långvariga, ibland kroniska och kräver ofta långtidsbehandling. 

Hur sköter jag själv mina ögonlock? 

Man kan hjälpa Meibom-körtlarna att fungera genom att rengöra ögonlockens baksidas 
körtlars mynning från fett och orenheter (skorpbildningar). Ögonlocken måste först 1) 
värmas upp så att det hårda fettet löses upp och blir rinnande igen.  Efter det krävs det att 
man 2) masserar ögonlocken på ett speciellt sätt och till slut 3) torkar man ögonlockens 
kanter så att det blir rent. 

1. Värme 

Man kan använda rena, ganska varma dukar som placeras på ögonen. Vrid bort 
överlopps vatten från duken och känn efter mot kinden innan du placerar handduken mot 
ögat.  Ett effektivare sätt är att själv göra en dyna, med t.ex. ris i, som värms upp i 
mikrovågsugn. Fyll en ren socka av bomull (inte nylon) med ris och tillslut den med en 
knut. Lägg sockan i mikrovågsugnen och värm den i ca 45 sekunder. Försäkra er om att 
sockans temperatur är lämplig. Lägg er i ryggläge med risdynan över ögonen i 10 min.  
Det finns också ögondynor som frigör fukt och på det sättet värmer upp ögonlocken. 



 
 

Tillverkningsnamnet är Moisture Release Eyewear, large Frame (www.optikkajuurinen.fi). 
I paketet finns det också en vätska som är lämplig för rengöring av ögonlocket. Vid behov 
finns det även att köpa speciella värmeglasögon (Blephasteam), som underlättar 
processen (www.thea-nordic-fi).  Ögoncentralens personal kan vid behov hjälpa och lära 
ut hur man använder ögondynorna och värmeglasögonen.  

2. Massage 

Rulla en vaddsticka och tryck lätt mot nedre ögonlocket, nerifrån upp mot kanten av 
ögonlocket. Följ med i spegeln tills vaddstickan är riktigt nära kanten av nedre ögonlocket 
och tryck sedan ordentligt, men inte för hårt, mot nedre ögonlocket med vaddstickan i ca 4 
sekunder. Till följd av detta stiger trycket I körteln och det börjar komma ut fett från 
körtelgången till kanten av ögonlocket. En bra minnesregel är 4 x 4 x 4, vilket betyder att 
ögonlockskanten trycks i 4 sekunder på 4 olika ställen av ögonlocket och att man 
behandlar allt som allt 4 ögonlock (höger, vänster, ögonens nedre och övre ögonlock). Då 
man masserar och trycker övre ögonlocket bör ögat vara fast.  Man kan också använda 
sitt rena pekfinger om man tycker att det är besvärligt att massera med vaddsticka.  

3. Rengöring 

Det finns 40 körtlar med öppningarna på det undre ögonlockets inre sida och 50 st. på 
övre ögonlockets insida. Från alla dessa kommer det ut fett efter uppvärmningen och 
massagen. Torka av kanten av ögonlocket med t.ex. en fuktig vaddsticka eller köp vätska 
avsedd för ögonlocksrengöring från apoteket (t.ex. Blephagel, www.thea-nordic.fi). 
Rengöringsmedlet stryker man på ögonlocket med fingret (rent finger) och man låter det 
verka i ungefär 1 minut. Därefter tvättar man bort det. 

Ni kan också använda engångsförpackade torkdukar (Blephaclean, Thea). 

Ni kommer ju ihåg att det är en kronisk brist i funktionen av körtlarna vid ögonlocket som 
beror på åldern, och att det kräver en regelbunden vård.  Det är meningen att ni fortsätter 
att vårda ögonlocken dagligen vid en tidpunkt som passar er bäst. Ifall ni slutat med 
vården och problemen återkommer och blir värre så börjar ni bara på nytt sköta 
ögonlocken med uppvärmning, massage och rengöring. Enligt undersökningsresultat har 
det visat sig att ögonlockens hygienvård i över 4 månaders tid hjälper största delen av 
patienterna med problem förorsakade av torra ögon.  Besvären minskar och också 
behovet av att använda fuktighetsdroppar minskar. 

Om inte den vårdmetod som har beskrivits hjälper efter 4 månader bör ni besöka er 
ögonläkare på nytt. Det har utvecklats många olika mediciner mot torra ögon och några 
av dessa kan underlätta även era ögons välmående. 

 



 
 

 
 
 
Borgå Ögoncentral 
Risto Uusitalo 
Docent i ögonsjukdomar, MD 

 

 

  



 
 

Kontaktuppgifter 

Adress:  

Borgå Ögoncentral 

Ågatan 27 (ingång från Stadshusgatans sida) 

06100 Borgå 

Tfn: (019) 664 8305.  

Hemsida: www.silmatalo.fi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avgiftsbelagda parkeringsplatser finns på Ågatan och Stadshudgatan. 

 

Välkommen! 
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