
TETES MATA 

Cara Penggunaan 

10. Bersihkan sisa kelebihan obat dari mata 

dan wajah dengan menggunakan tisu. 

11. Bila  memerlukan  lebih  dari  satu  tetes 

pada mata yang sama, tunggu kurang 

lebih 5 menit sebelum memberikan te-

tesan berikutnya. 

12. Pasang   kembali   penutup   botol   obat 

tetes mata kemudian kencangkan.  

Jangan mengelap atau membilas ujung 

obat tetes mata. 

13. Cuci tangan sampai 

b e r s i h  u n t u k 

m e n g h i l a n g k a n 

bekas obat pada 

tangan. 

Tahun 2022 

Hubungi Apoteker/Asisten Apoteker jika ada 

pertanyaan tentang obat yang digunakan. 

Segera ke Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit 

jika gejala penyakit tidak membaik setelah 

menggunakan obat lebih dari 3 hari 

Jangan Lupa… 

Setelah dibuka, obat tetes mata hanya boleh 

digunakan selama 30 hari. Bila telah lebih 

dari 30 hari, sebaiknya obat dibuang mes-

kipun masih belum habis digunakan. 
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1. Cuci  kedua  tangan 

dengan sabun dan 

air bersih. 

Untuk memudahkan prosedur penggunaan, 

gunakan cermin atau mintalah bantuan orang 

lain untuk meneteskan obat mata ke mata 

anda. 

Cara Penggunaan Tetes Mata 

2. Cek penutup obat tetes mata untuk me-

mastikan tutupnya tidak retak atau cacat. 

3. Hindari menyentuh ujung tetes mata ter-

hadap mata ataupun bagian tubuh yang 

lain untuk memastikan obat tetes mata 

dalam kondisi bersih. 

4. Sambil mendongakkan 

kepala ke belakang, 

tarik kelopak mata ba-

gian bawah dengan 

jari telunjuk tangan 

kanan untuk memben-

tuk kantong. 

5. Pegang obat tetes mata dengan ujung 

menghadap ke bawah dengan tangan 

sebaliknya sedekat mungkin dengan 

mata, tanpa menyentuhkan ujungnya 

dengan mata 

6.  Letakkan jari-jari tangan kanan yang 

lain di wajah. 

7. Sambil melihat ke atas, tekan dengan 

lembut sampai obat menetes ke kan-

tong mata yang te-

lah dibentuk sebe-

lumnya. Pindahkan 

jari telunjuk dari 

bagian bawah ma-

ta. 

8 . P e j a m k a n 

mata selama 

2-3 menit 

dan tun-

d u k k a n 

kepala sep-

erti sedang 

menatap lantai. Usahakan tidak 

mengedipkan mata atau men-

gucek mata. 

9. Letakkan jari pada bagian ujung mata 

letak kelenjar air mata kemudian tekan 

dengan lembut. 

 

 

 

 

 


