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EDUKASI PEMBERIAN OBAT TETES MATA PADA KLIEN 

YANG MENDAPAT TERAPI OBAT TETES MATA 

 

Pengertian :   

Obat tetes mata merupakan larutan steril dan bebas partikel asing, sediaan 

yang dibuat dan dikemas sedemikian rupa hingga sesuai digunakan pada 

mata (Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2014) 

 

Tujuan :  

Memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang cara pemberian 

obat tetes mata yang benar 

 

Tata Cara : 

1. Baca kemasan obat dan pastikan obat yang akan diberikan belum memasuki 

masa kadaluarsa. 

2. Cuci tangan sebelum dan sesudah memberikan tetes mata. Hal ini bertujuan 

untuk menghindari kontaminasi kuman atau bakteri 

3. Posisikan kepala mendongak ke atas. 

4. Tarik kelopak mata ke bawah agar membentuk kantung , sehingga 

memudahkan obat untuk masuk 

5. Berikan 1 tetes dan cegah jangan sampai ujung obat tetes mata tersentuh 

apapun, memberikan jarak antara ujung obat tetes mata dengan benda yang 

lain akan menghindari kontaminasi obat dan tetap terjaga kesterilannya. 

6. Tutup mata dengan menekan sudut mata/ saluran air mata yaitu antara tulang 

hidung dan pipi ( Ductus Nasolakrimalis ) selama 3 menit yang bertujuan agar 

obat tidak masuk ke dalam hidung maupun tenggorokan melalui saluran air 

mata. Sehingga obat akan terserap secara meksimal 

7. Jika terapi obat tetes mata lebih dari satu maka buatlah jadwal , beri angka pada 

masing-masing botol, berilah jarak antara obat tetes mata yang pertama dengan 

kedua dengan jarak 5-10 menit. 
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Penyimpanan Obat Tetes Mata : 

1. Simpanlah obat ditempat yang sejuk dan kotak khusus 

2. Jangan lupa untuk selalu menutup rapat obat tetes mata agar udara tidak 

masuk. Karena udara yang masuk bisa membawa bakteri dari luar. 

3. Kemasan botol bisa digunakan selama 1 bulan setelah dibuka, sedangkan 

kemasan minidose bisa digunakan maksimal 3 hari. 
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