Voisiko silmäproteesi
tuntua paremmalta?

Silmäluomien hyvinvointivinkit
proteesin käyttäjille
Tiedätkö mitä proteesin pintaan kertyy?

bakteereja 9,2 %*
rasvaa
34 %

proteiinia
37,8 %

*) 68,2 % Staphylococcus spp
19 % Staphylococcus spp +
Pneumococcus spp
12,8 % Gramm negative spp
+ Staphylococcus spp +
Pneumococcus spp

kalkkia
19 %

Pesuohjeet ja vinkit
• Proteesin pesuun voi käyttää nestemäistä saippuaa.
• Älä käytä harjoja! Ne naarmuttavat proteesin pintaa.
• Jos tulehdus vaivaa, ota yhteys lääkäriin. Proteesin pintaa
voi kotihoitona desinfioida (esim. Neo-Amisept).
• Proteesi huuhdellaan aina lopuksi juomakelpoisella vedellä.
• Proteesin kanssa voi käyttää keinokyyneliä oman tarpeen
mukaisesti.

Milloin on hyvä tulla
kiillotuttamaan proteesi?
• Jos kotikonstit eivät auta ja proteesin pinta ei tunnu liukkaalta.
• Jos proteesiin on tullut naarmu tai särö.
• Jos luomien alla tuntuu karheutta.
• Jos proteesin pinta on muuttunut sameaksi.
• Jos kyynelnesteen eritys tai rähmintä on
lisääntynyt huomattavasti.
Suosittelemme proteesin kiillotusta kerran
vuodessa. Samalla tarkistetaan proteesin
istuvuus sekä rauhallinen yleisilme.
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Proteesin asennus ja poisto
Asennus:

Nosta yläluomea ja vie proteesi yläluomen alle.

Työnnä proteesia ylöspäin ja
vedä alaluomea alapäin, jolloin
proteesi asettuu paikoilleen

Poisto imututilla:

Kostuta imututin pää ja paina
se proteesin pintaan.

Vedä alaluomea alaspäin ja
nosta proteesi alaluomen yli
alaviistoon.

Poisto sormin:

Vedä alaluomea alaspäin ja
paina samalla sormella proteesin alareuna alaluomen yli.

Nosta yläluomea ja tartu
kahdella sormella proteesiin
poistaaksesi sen.

Milloin proteesi on hyvä uusia tai korjata:
• Proteesin materiaali on vanhentunut ja sen pinnan karheus
ylläpitää jatkuvaa tulehdusta.
• Silmäkuopan ja luomien alueen leikkausten jälkeen.
• Kasvojen luonnollisten muutoksien takia esim. lasten
pituuskasvu.
• Proteesin väri ei ole ajan tasalla tai se on kellastunut.
• Proteesin katseen suunta ei ole luonteva.
• Silmäluomet aukeavat liikaa tai liian vähän.
• Silmäkuopan pohja/luomitaskut ovat muuttuneet.
• Proteesi pysyy huonosti paikallaan tai pääsee kääntymään
väärään asentoon.
Anna meidän huolehtia proteesista
puolestasi, jotta oma aikasi jää muuhun!
Terveisin,

Lea ja Liisa
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