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العدسات الالصقة





العدسات الالصقة:
عب���ارة عن م���ادة بال�شتيكي���ة �شفافة يت���م و�شعها عل���ى قرنية الع���ن مبا�شرة  

لأغرا����س عالجية اأو جتميلية. يرتدي النا�س العد�ش���ات لأ�شباب عديدة منهم 

من يريد اأن يتخل�س من النظارة ومنهم من يريد اأن يغيرّ لون القزحية ليبدوا 

ب�ش���كل اآخ���ر، هذا م���ن الناحية التجميلي���ة اأما م���ن الناحية الطبية فل���و قارنرّا 

ا�شتخ���دام العد�شات مع ا�شتعم���ال النظارات �شنج���د اأن العد�شات تعطي روؤية 

جانبي���ة اأف�شل وهي اأك���ر منا�شبة ملمار�ش���ة الأن�شطة اخلارجي���ة اأو الريا�شية 

ومتنح احلرية لل�شخ�س يف ارتداء اأي نوع من النظارات ال�شم�شية.

أنواع العدسات الالصقة:
 تنق�سم �لعد�سات �لال�سقة ب�سكل عام �إىل ق�سمني:

العد�صات الال�صقة اللينة اأو املرنة.. 1

العد�صات الال�صقة ال�صلبة.. 2

2



العد�صات الال�صقة اللينة اأواملرنة:

وه���ي موافقة ل�شكل قرني���ة العن وت�شتخ���دم لت�شحيح العي���وب الإنك�شارية كق�شر 

النظر وطول النظر والروؤية الالبوؤرية )ال�شتيجماتيزم( وت�شتخدم كذلك لأغرا�س 

جتميلية، وميكن تق�شيمها اإىل عدة اأنواع منها:

عد�ص���ات اال�صتخ���دام الواحد: وهي التي يت���م ا�شتخدامها ملرة واحدة  فقط من . 1

ال�شب���اح ويت���م نزعها يف امل�شاء قبل النوم، وتعترب �شهل���ة ال�شتخدام ول تتطلب 

اأي عناية اأو تعقيم وذلك يقلل من حدوث اللتهابات الناجتة من �شوء ا�شتخدام 

العد�شات.

العد�ص���ات اليومي���ة: و�شنع���ت هذه العد�شات ليتم ارتداوؤه���ا يوميًا من ال�شباح . 2

اإىل وق���ت اإزالتها قب���ل النوم ويعاد ا�شتخدامها لعدد معن م���ن الأ�شابيع  ح�شب 

تعليم���ات ال�شرك���ة امل�شنعة ويحتاج ه���ذا النوع من العد�ش���ات للعناية بنظافتها 

يومي���ًا وا�شتبدالها دوريًا لتجنب تر�ش���ب الربوتن وامليكروبات عليها والتي توؤدي 

مل�شاعفات �شيئة للعن.

العد�ص���ات الدائم���ة: وهي امل�شممة ل�شتخدام يومي وم�شتمر لعدد من الأ�شابيع . 3

اأك���ر من العد�شات اليومية، وب�شبب الرتداء امل�شتم���ر لهذا النوع من العد�شات 

فاإن���ه ت���زداد ن�شبة احتمالي���ة اإ�شابة القرني���ة بالعدوى وتراك���م امليكروبات على 

�شطح العد�شة والذي يكون م�شرًا للعن.

العد�صات الال�صقة ال�صلبة:

 وهي اأقل مرونة من العد�شات اللينة بالتايل تكون اأقل راحة وخ�شو�شًا ملن مل ي�شبق 

ل���ه ا�شتخدامها، وتعترب العد�شات ال�شلبة احلل الأمثل لت�شحيح القرنية املخروطية 

والتقلي���ل من تطورها كما اأنه���ا الو�شيلة املنا�شبة لت�شحيح ح���الت الروؤية الالبوؤرية 

ال�شديدة.



تتميز العد�شات ال�شلبة باأنها ت�شمح بنفاذ الأوك�شجن للعن بدرجة عالية مما 

يقل���ل ن�شبة الع���دوى، وتتميز اأي�شًا ب�شهولة العناية به���ا وتنظيفها كما اأنه ميكن 

الحتفاظ بها ملدة 2 - 3 �شنوات اإذا مت العناية بها جيدًا ومل يتغي مقا�س النظر 

املطلوب.

مميزات العدسات الالصقة:
تعطي جمال روؤية اأو�شع مقارنة بالنظارة الطبية.	•

تعطي الأج�شام اأبعاده���ا احلقيقة بعك�س النظارة وخ�شو�شًا يف القيا�شات 	•

العالية.

عملية جدًا يف مزاولة الأن�شطة الريا�شية واملنا�شبات.	•

سلبيات العدسات الالصقة:
حتت���اج لعناية ونظافة م�شتمرة والإهمال بهذا اجلانب يعود بنتيجة عك�شية 	•

على النظر والعن ب�شكل عام.

ل ميكن لب�شها يف اأوقات معينة كاأوقات النوم، اأوقات الغبار، عند ال�شباحة، 	•

اأو يف حالة التعر�س حلرارة عالية كالفرن عند الطبخ.

يحتاج املري�س الذي ي�شتخدم العد�شات الال�شقة للمداومة على القطرات 	•

املرطبة لتفادي الإ�شابة بجفاف العن.



نصائح وإرشادات عامة:
مت و�ش���ف العد�ش���ات الال�شقة من قبل طبيب���ك كحل اأمثل لت�شحي���ح النظر لديك . 1

لذلك يتوجب عليك الهتمام بكل التعليمات والن�شائح التي يهديك اإياها.

احر����س على التدرج يف لب�س العد�ش���ات، ابداأ ب�شاعتن يف الي���وم ثم ثالث �شاعات . 2

وهكذا حتى ت�شل با�شتخدامها اإىل 12 �شاعة يوميًا ول تتجاوز هذا احلد.

احر����س على قواعد ال�شحة العامة يف ا�شتخدام العد�شات، اغ�شل يديك جيدًا عند . 3

مل�شه���ا واحر�س على اأن تكون اأظافرك ق�شية لتفادي اأي خد�س للقرنية مما ي�شر 

ب�شحة عينيك ونظرك.

ل تق���م باإع���ارة عد�شات���ك والأدوات امللحقة بها م���ن علبة العد�ش���ات واملحلول لأي . 4

�شخ�س اآخر، وكذلك ل ت�شتخدم عد�شات غيك.

يف كل موعد لك مع اأخ�شائي العد�شات احر�س على نزع العد�شات قبل املوعد ب� 24 . 5

�شاعة على الأقل حتى يت�شنى له اإجراء الفح�س ب�شكل دقيق.

يف حالة وجود العد�شات الال�شقة بعينك، ل تفرك عينك مهما كانت احلالة.. 6

ف على الأعرا�س ال�شائعة عند لب�س العد�شات لتتكيرّف معها، ومنها ما يلي:. 7 تعررّ

الإح�شا�س بوجود ج�شم غريب داخل العن.	•

ازدياد الدمع والرم�س الالاإرادي.	•

ازدياد احل�شا�شية جتاه ال�شوء.	•

جفاف العد�شة.	•



ل تلب�س العد�شات اأبدًا عند حدوث احمرار اأو اإفرازات داخل العن ول تعد . 8

لرتدائها حتى ي�شمح لك طبيبك بذلك.

عندم���ا ترت���دي العد�ش���ة وت�شعر باأن���ك ل جتدها يف عين���ك واأنها حتركت . 9

لالأعل���ى ل تقل���ق فالعن مغلقة ول ميكن للعد�ش���ة اأن تذهب للجزء اخللفي 

م���ن العن وهذا ما يعتقده البع�س وه���و اعتقاد خاطئ، فقط اأغلق عينيك 

وح���اول حت�ش�شها باإ�شبع���ك وبحركة دائرية رقيقة اأعده���ا اإىل مكانها ثم 

افتح عينيك بهدوء.

احر�س على ارتداء نظارة �شم�شية عند تعر�شك لل�شم�س واأنت ترتدي . 10

عد�شاتك الال�شقة.

احر�س على نزع العد�شات الال�شقة قبل اخللود اإىل النوم.. 11

���ب ال�شباحة بالعد�شات ولكن ميكن اأن تبقيها يف حال ال�شتحمام . 12 جتنرّ

 من مواد التنظيف 
ء

م���ا دم���ت �شتبقي عينيك مغلقتن كي ل يالم�شها �ش���ي

كال�شابون وغيه.

بالن�شبة لل�شيدات، عند و�شع املكي���اج احر�شي على ارتداء العد�شات . 13

قبل و�شع املكياج فذلك يقلل من تلوثها بتلك املواد.

عليك الحتفاظ بنظارة طبية ل�شتخدامها يف حال فقدان العد�شات.. 14

يجب عليك تنظيف العد�شات و�شطفها يف كل مرة تخرجها من عينيك . 15

وكذلك �شطف العلبة اخلا�شة بها.

��ر ���ص��ح��ي��ح ق���د ي�����وؤدي اإىل ح�

ال��ت��ه��اب��ات خ�

ي�صبب العمى.



كيفية وضع العدسات الالصقة:

���ر جمي���ع الأ�شياء التي حتت���اج اإليها للب�س . 1 اأح�شِ

العد�شات م���ن مناديل ومراآة وحملول العد�شات 

والعلبة املخ�ش�شة حلفظها.

اغ�ش���ل يدي���ك جي���دًا ب�شاب���ون )غي . 2

معط���ر وغ���ي زيت���ي( وم���اء ث���م ق���م 

بتجفيفهما جيدًا قبل مل�س العد�شات.

اأخِرج العد�شة اليمنى من احلافظة و�شعها . 3

يف راحة يدك وا�شطفها باملحلول املخ�ش�س 

له���ا، وتاأك���د من خلوه���ا م���ن اأي �شوائب اأو 

ت�شققات يف اأطرافها.

تاأكد من و�شع العد�شة بالجتاه ال�شحيح وذلك بالطريقة التالية:. 4

• �ش���ع العد�شة عل���ى طرف اإ�شب���ع ال�شباب���ة واإذا بدا احل���رف جموفًا يكون 	

الجتاه �شحيحًا.

• اأما اإذا كان للحرف حافة اأو بدا مت�شعًا 	

نحو اخلارج فبالتايل يكون الجتاه غي 

�شحي���ح وعلي���ك قلب العد�ش���ة لالجتاه 

الآخر.



عل���ى . 5 العد�ش���ة  بحم���ل  ق���م 

الجت���اه ال�شحيح على طرف 

�شتق���وم  الت���ي  الي���د  �شباب���ة 

بلب�س العد�ش���ة، و�شع الإ�شبع 

الي���د نف�شه���ا  الو�شط���ى م���ن 

اأه���داب اجلفن  م���ن  بالقرب 

ال�شفلي وا�شحب���ه اإىل الأ�شفل 

مع رفع اجلفن العلوي باأ�شابع 

الي���د الأخ���رى، ث���م انظر اإىل 

الأ�شف���ل و�ش���ع العد�ش���ة على 

املنطق���ة البي�ش���اء بالعن اأي 

خارج حدود القرنية.

انظر مبا�ش���رًة اإىل الو�شط . 6

ثم ان���زع يدك ع���ن جفنك 

به���دوء ث���م اأغم����س وافتح 

عين���ك لتاأكد م���ن ا�شتقرار 

عين���ك  داخ���ل  العد�ش���ة 

م���ن  النظ���ر  واإمكاني���ة 

خاللها.

مالحظة: �خلطوة �لر�بعة تخت�ص فقط بالعد�س��ات �للينة دون �ل�سلبة 

حيث �أن مرونتها ت�ساعد على تغيري و�سعيتها �ل�سحيحة.



تذك�����ر باأنه يجب عليك دائمًا غ�شل اليدين جي���دًا باملاء وال�شابون )غي 

معطر وغي زيتي( وجتفيفهما جيدًا قبل مل�س العد�شات الال�شقة.

كيفية اإخراج العد�صات  اللينة:

ق���م بالنظر اإىل الأعل���ى وبوا�شطة . 1

ط���رف  ا�شح���ب  ال�شباب���ة  اإ�شب���ع 

العد�شة الأ�شفل اإىل بيا�س العن.

اأم�ِش���ك العد�شة باإ�شبعي���ك ال�شبابة . 2

والإبه���ام، وذل���ك كله يك���ون براحة 

الأ�شابع ولي�س با�شتخدام الأظافر.

اأخ���ِرج العد�ش���ة اليمن���ى اأوًل ث���م . 3

ب���ن  اخلل���ط  لتف���ادي  الي�ش���رى 

العد�شات.

كيفية إخراج العدسات الالصقة:



كيفية اإخراج العد�صات ال�صلبة:

هنالك عدة طرق باإمكانك �إتباعها يف �إخر�ج �لعد�سات �لال�سقة:

�لطريقة �لأوىل:

ابت���داًء بالعد�شة اليمنى، ق���م بالنظر . 1

لالأ�شف���ل وا�شعًا ي���دك الي�شرى مقابلة 

لعينك اليمنى.

بوا�شط���ة اإ�شبع���ك ال�شباب���ة يف ي���دك . 2

ب�شح���ب ط���رف عين���ك  ق���م  اليمن���ى 

اخلارج���ي “ملتق���ى اجلفن���ن الأعلى 

والأ�شف���ل” وارم����س بق���وة �شتج���د اأن 

العد�ش���ة خرجت من عين���ك و�شقطت 

على يدك ب�شهولة.

�لطريقة �لثانية:

انظر اإىل املراآة ب�شكل مبا�شر حمددًا مو�شع ومكان العد�شة ال�شلبة داخل . 1

عينك ب�شكل جيد.

م�شتخدم���ًا كال اإ�شبعي���ك ال�شبابتن، اأم�ِش���ك بجفنيك الأعل���ى والأ�شفل . 2

جاعاًل اأطرافهما مالم�شة لطريف العد�شة داخل عينك.



ا�شغ���ط برف���ق بوا�شط���ة اجلفنن على ط���ريف العد�شة حت���ى ت�شقط خارج . 3

عينك.

احر����س على اأن تكون مقاب���اًل ل�شطح م�شتوي كالطاول���ة مثال ؛ حتى متيرّز . 4

العد�شة عند �شقوطها.

�لطريقة �لثالثة:

تكون با�شتخدام ملقط خم�ش�س للعد�شات ال�شلبة.. 1

�ش���ع امللقط ب�ش���كل مبا�شر على منت�ش���ف العد�شة حتى يلت�ش���ق بها وهي يف . 2

عينك ثم اأخِرجها.

احر����س عل���ى اأن ل ت�شغط عل���ى العد�ش���ة اأو اأن حتركها باجتاه���ات خمتلفة . 3

تفاديًا جلرح القرنية.



اغ�شل يدي���ك جيدًا بامل���اء وال�شابون . 1

)غ���ي معط���ر وغ���ي زيت���ي( ث���م قم 

بتجفيفهما ب�شكل جيد.

كيفية تنظيف العدسات الالصقة:

�شع العد�شة يف راح���ة يدك و�شع عليها . 2

ب�ش���ع قطرات م���ن املحل���ول املخ�ش�س 

له���ا وقم بفركها بحركة دائرية بوا�شطة 

اإ�شبع ال�شبابة ملدة 30 ثانية تقريبًا حتى 

يتم تنظيف العد�شة ب�شطحيها الداخلي 

واخلارجي ب�شكل كامل.

ا�شط���ف العد�ش���ة بوا�شطة . 3

يف  و�شعه���ا  قب���ل  املحل���ول 

العلبة املخ�ش�شة.

ام���الأ حافظ���ة العد�ش���ات باملحل���ول . 4

املخ�ش����س بحي���ث يغط���ي العد�شة 

واأحِكم اإغالق العلبة.




