
 

Silmäluomien luomihygienia 
Kuivasilmäisyyden perushoito 

 

Lääkäri on todennut Teillä kuivasilmäisyyden, joka johtuu puutteellisesta silmäluomien 
tukirauhasten (Meibomian rauhasten) toiminnasta. Silmäluomien reuna on karstoittunut ja 
ne on puhdistettava säännöllisesti. 

Miksi tukirauhasten toiminta on häiriintynyt? 

Ikääntymisellä on merkittävä osuus eritteen laadun ja määrän heikkenemiseen. 
Meibomian rauhaset erittävät öljyä, joka leviää tasaisesti silmäluomen reunalta 
sarveiskalvon pinnalle luomien räpytyksen yhteydessä. Öljy rauhasissa muuttuu iän 
mukana enenevässä määrin paksuksi rasvaksi. Rasvan ominaisuudet muuttuvat niin, että 
se kokkaroituu rauhasen suuaukolle luomireunaan ja estää rauhasen toimintaa. Öljyä ei 
enää riitä voitelemaan silmän pintaa, vaan kitka lisääntyy. Tämän seurauksena silmä 
ärtyy ja se aiheuttaa voiteluaineen puuttuessa (rauhasöljy) silmässä kutinaa, kirvelyä, 
vetistystä, polttavaa tunnetta ja hankausta. Vaivat voivat olla hyvin pitkäaikaisia, usein 
kroonisia ja edellyttävät säännöllistä hoitoa. 

Miten hoidan itse luomiani? 

Meibomin rauhasten toimintaa voidaan auttaa, kun silmäluomen takareunalla olevat 
rauhasten suuaukot saadaan puhtaaksi karstasta (rasva ja epäpuhtaudet). Luomia täytyy 
ensin lämmittää, jolloin rasva liukenee juoksevaksi, sen jälkeen hieroa ja lopuksi pyyhkiä 
luomen reuna puhtaaksi. 

1.  Lämpö 

Voitte käyttää puhtaita kuumia ja kosteita pyyhkeitä, jotka asetetaan silmien päälle. 
Puristakaa ylimääräinen vesi pois pyyhkeistä ennen niiden asettamista silmille. Laittakaa 
ensiksi pyyhe poskelle ja tunnustelkaa – pyyhkeen tulisi olla lämmin, mutta se ei saa olla 
polttava. 

Tehokkaampi tapa on tehdä itse ns. riisityyny, joka lämmitetään mikroaaltouunissa. 
Täyttäkää puhdas nilkkasukka (ei nailonia) riisillä ja sulkekaa se solmimalla. Laittakaa 
sukka mikroaaltouuniin n. 45 sek. Varmistukaa, että sukan lämpötila on sopiva. Asettukaa 
makuasentoon ja asettakaa lämmitetty riisityyny silmien päälle 10 minuutin ajaksi. 



Luomien lämmitystä varten on saatavissa myös kosteutta vapauttavia silmätyynyjä, joita 
saa esim. Optiikka Juuriselta, (www.optiikkajuurinen.fi) Silmätyynyjen valmistenimi on 
Moisture Release Eyewear, large Frame.  

Paketissa on pieniä silikonityynyjä, jotka lämmitetään vesiastiassa mikroaaltouunissa ja 
asetetaan pehmeisiin erikoisvalmisteisiin silmäsankoihin. Paketti sisältää myös luomien 
puhdistukseen sopivan liuoksen.  Tarvittaessa on myös saatavilla erityinen lämpösilmälasi 
(Blephastem), helpottamaan prosessia (www.thea-nordic.fi). Silmätalon henkilökunta 
opastaa silmätyynyjen ja lämpösilmälasien käytössä. 

2. Hieronta 

Pyörittäkää vanupuikkoa painaen kevyesti alaluomea alhaalta ylöspäin kohti luomen 
reunaa.  Seuratkaa peilistä, kunnes vanupuikko on mahdollisimman lähellä alaluomen 
reunaa ja painakaa sitten alaluomea vanupuikolla kohtuullisesti n. 4 sekunnin ajan. 
Painamisen seurauksena paine rauhasen sisällä nousee ja sen suuaukosta alkaa työntyä 
rasvaa silmäluomen reunalle. Hyvä muistisääntö on 4 x 4 x 4, mikä tarkoittaa, että 
silmäluomen reunaa painetaan neljän sekunnin ajan neljässä kohdassa silmäluomea ja 
käsitellään kaikkiaan neljä silmäluomea (oikean ja vasemman silmän ylä- ja alaluomet.) 
Yläluomea hierottaessa ja painettaessa silmä tulee olla suljettu. 

Mikäli koette vanupuikolla hieromisen hankalaksi, voitte käyttää sen sijaan puhdistettua 
etusormeanne. 

3. Puhdistus 

Silmien alaluomen sisäreunassa n. 40 rauhasaukkoa ja yläluomen sisäreunassa n. 50 
vastaavaa aukkoa, joihin lämmityksen ja hieronnan jälkeen kertyy karstaa. Pyyhkikää 
luomenreuna esim. kostealla vanupuikolla tai ostakaa apteekista silmäluomien 
puhdistusainetta (esim. Blephagel, Thea; ks. www.thea.fi). Puhdistusaine levitetään ensin 
sormelle ja sivellään silmäluomelle ja annetaan vaikuttaa n. 1 minuutin ajan ja sen jälkeen 
se pestään pois. Voitte myös käyttää yksittäispakattuja pyyhkeitä (Blephaclean, Thea). 

Muistattehan, että ikääntymisestä johtuva rauhasten puutteellinen toiminta on krooninen 
vaiva ja edellyttää säännöllistä hoitoa.  Tarkoitus on, että jatkatte hoitoa päivittäin teille 
parhaimmin sopivana ajankohtana. Mikäli olette lopettaneet luomihygienian hoidon ja 
vaivat silmissä taas pahenevat, niin aloittakaa silmäluomien lämpöhoito, hieronta ja 
puhdistus uudestaan. Tutkitun tiedon mukaan silmäluomien hygieniahoito, joka kestää 
neljä kuukautta, auttaa valtaosaa kuivasilmäisyydestä kärsiviä. Oireet ja myös 
kostutustippojen käyttötarve vähenevät. 

Mikäli luomihygieniahoito ei ole oleellisesti auttanut neljässä kuukaudessa, hakeutukaa 
silmälääkärinne vastaanotolle uudestaan. Kuivasilmäisyyden hoitoon on kehitetty useita 
eri lääkkeitä ja joillakin niistä voidaan helpottaa myös teidän silmienne vointia. 
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Yhteystiedot 

Osoite:  

Silmätalo Porvoo  

Jokikatu 27 (sisäänkäynti 

Raatihuoneenkadun puolelta) 

06100 Porvoo 

Puh: (019) 664 8305.  

Kotisivut: www.silmatalo.fi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksullisia parkkipaikkoja löytyy Raatihuoneenkadulta ja Jokikadulta.  

 

Tervetuloa! 
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