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 Allmänt ögondroppar  

   
Läkemedel som används i ögonen finns i droppform och som salva. Ögondroppar och ögonsalva 
kan användas mot bland annat, infektioner, allergier, glaukom och torra ögon. Ögondroppar och 
ögonsalva innehåller verksamma ämnen som verkar på plats i ögat.  
En del ögondroppar ska förvaras i kylskåp. Det kan kännas obehagligt att droppa kalla 
ögondroppar i ögonen. Den förpackning som för tillfället används kan förvaras i 
rumstemperatur.   
Om olika sorters ögondroppar ska ges väntar man minst fem minuter mellan indroppningarna. 
Annars finns det risk för att den avsedda effekten inte uppnås. Om både droppar och salva ska 
ges i samma öga ska salvan ges sist.  

Ögondroppar  
Ögondroppar är alltid sterila när de lämnas ut från apotek. En öppnad ögondroppsflaska bör inte 
användas under längre tid än en månad, eftersom risken med bakterier i flaskan kan öka med 
tiden och användning.  
Anteckna på flaskan den dag den öppnas.  
Ögondroppar finns också i engångsförpackningar och är då utan konserveringsmedel. Kasta 
alltid förpackningen efter varje doseringstillfälle även om det finns droppar kvar i behållaren.  

Ögonsalva  
Ögonsalvor är liksom ögondroppar alltid sterila när de lämnas ut från apotek. En öppnad 
förpackning med ögonsalva bör inte användas under längre tid än en månad, därefter kan antalet 
bakterier som kommit in i förpackningen vara så stort att salvan är olämplig att använda.  
Anteckna på förpackningen den dag den öppnas.   
Ögonsalvor förekommer också i engångspipetter. De ska kastas efter varje doseringstillfälle även 
om det finns salva kvar i behållaren. 

Att ge ögondroppar och ögonsalva 
• Tvätta händerna 
• Se till att personen håller huvudet lätt bakåtlutat och tittar uppåt och dra sedan försiktigt 

ner det undre ögonlocket.   
 

                                     



 

• Droppa en droppe av det ordinerade läkemedlet på ett sådant sätt att tubens eller flaskans 
spets inte vidrör ögat. Om detta ändå skulle inträffa får läkemedlet inte användas igen.   

  
  
 
 

 
  
  
  

• Vid applicering av salva lägg en cirka 1 cm lång salvsträng i ögat.   
• Be patienten blunda en stund. 

 
 
Om patienten ska ta sina droppar själv och är osäker om droppen träffat ögat är det inte farligt att 
droppa en droppe till, direkt inom 1 minut, då överskott rinner ut. Väntar man längre tid och 
upprepar en dos finns det risk för överdosering.  
 
Länk till film om applicering av ögondroppar 
http://www.youtube.com/watch?v=I3-WzyEu4PM  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Vårdhandboken  
        4                                                                                                   

http://www.youtube.com/watch?v=I3-WzyEu4PM
http://www.youtube.com/watch?v=I3-WzyEu4PM
http://www.youtube.com/watch?v=I3-WzyEu4PM
http://www.youtube.com/watch?v=I3-WzyEu4PM

	Att ge ögondroppar och ögonsalva

