
Colírios Oftálmicos e Pomadas 
 

Instilação do Colírio 
 

1. Lave bem as mãos 
 

2. Leia o rótulo e confirme que vai aplicar as gotas correctas 
 

3. Agite o frasco se tiver sido aconselhado a faze-lo. Alguns colírios estão em suspensão e 
devem ser agitados para garantir a dosagem certa. 

 

4. Coloque-se em frente ao espelho, olhando em frente com a cabeça ligeiramente 
inclinada para trás. 

 

5. Cuidadosamente puxe a pálpebra inferior para baixo com uma mão enquanto aperta o 
frasco com a outra mão de até caírem uma ou duas gotas. Para evitar contaminação, 
não toque com o frasco no olho ou na face. Instilar as gotas junto ao canto externo do 
olho é geralmente mais fácil. 

 

6. Após a instilação, encerre o olho com pouca força durante 2 minutos ou pressione o 
canto interno das pálpebras superior e inferior durante 1 minuto. 

 

7. Em crianças pequenas a instilação deve ser feita pela mãe com a criança deitada no 
seu colo de cabeça para cima. É recomendável o encerramento do olho ou pressão no 
canto interno para melhorar a eficácia. 

 

Aplicação da Pomada nas margens palpebrais 
 

1. Lave bem as mãos 
 

2. Verifique o rótulo e instruções 
 

3. Aplique um pouco de pomada na ponta do dedo indicador. Com o olho fechado, 
aplique ao longo de todo e bordo das pálpebras na linha das pestanas. 

 

4. Alternativa: Aplique um pouco de pomada num cotonete. Em frente ao espelho, com o 
olho fechado, aplique ao longo de todo e bordo das pálpebras na linha das pestanas. O 
olho do lado oposto deve estar aberto. 
 

Aplicação da Pomada dentro da pálpebra inferior 
 

 

1. Lave bem as mãos e verifique o rótulo e instruções 
 

2. Olhe directamente para um espelho e incline a cabeça ligeiramente para baixo. Puxe a 
pálpebra inferior para baixo com gentileza e aplique entre 5 e 10 mm de pomada 
dentro da pálpebra inferior. Rode o tubo para separar pomada do tubo. Evite tocar na 
pálpebra devido ao risco de contaminação. 

 

MEDICAÇÃO PRESCRITA     FREQUÊNCIA E DURAÇÃO 
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