
Σταγόνες σε παιδί για αµβλυωπία (ατροπίνη 1%) 
 
Γιατί στο παιδί µου δόθηκε ατροπίνη? 
Η ατροπίνη δίνεται ως αρχική θεραπεία στην αµβλυωπία (τεµπέλικο 
µάτι) ή όταν η θεραπεία αποκλεισµού (patching) δεν είναι 
αποτελεσµατική. Ο σκοπός των σταγόνων ατροπίνης είναι να 
θολώσουν την όραση στο καλό µάτι ώστε να βελτιωθεί η όραση στο 
τεµπέλικο µάτι. 
 
Πώς επιδρά στα µάτια η ατροπίνη? 
Η ατροπίνη µεγαλώνει την κόρη του µατιού και εµποδίζει το µάτι από 
το να εστιάζει κοντά προκαλώντας θολή κοντινή όραση. 
  
Πόσο συχνά πρέπει να µπαίνουν οι σταγόνες? 
Οι σταγόνες πρέπει να µπαίνουν µια φορά την ηµέρα εκτός αν έχει 
δοθεί διαφορετική οδηγία από το γιατρό σας. Θα ήταν προτεινόµενο 
να τις βάλετε δοκιµαστικά για πρώτη φορά το πρωί για τισ πρώτες δυο 
µέρες για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν παρενέργειες και στη 
συνέχεια χορηγούνται το βράδυ ή ενώ το παιδί κοιµάται αν αυτό έιναι 
προτιµότερο. 
 
Πόσο διαρκεί η δράση της ατροπίνης? 
Η θολή όραση που προκαλείται από την ατροπίνη διαρκεί µέχρι και 7 
ηµέρες και η κόρη µπορεί να παραµείνει µεγάλη ακόµα και γαι 14 
ηµέρες. 
 
Υπάρχουν παρενέργειες? 
Μην χρησιµοποιήσετε ατροπίνη αν το παιδί πάσχει απά καρδιακά 
προβλήµατα ή έχει υψηλό πυρετό. 
Ενηµερώστε το γιατρό σας αν το παιδί παίρνει άλλα φάρµακα. 
Η ατροπίνη προκαλεί φωτοευαισθησία επειδή µεγαλώνει την κόρη του 
µατιού. Σε ηλιόλουστες µέρες τα γυαλιά ηλίου µπορεί να βοηθήσουν. 
Οι σταγόνες δεν τσούζουν, όµως το παιδί µπορεί να παραπονεθεί για 
κάποια ενόχληση µόλις χορηγηθούν. 
Αν µετά την ενστάλαξη των σταγόνων το παιδί παραπονεθεί για πονο 
στο λαιµό, γίνει ευερέθιστο ή παρουσιάσει κάτι από τα ακόλουθα - 
εξάνθηµα, πονοκέφαλο, ναυτία/εµετό- σταµατήστε τη χρήση των 
σταγόνων και συµβουλευτείτε το γιατρό σας. 
 
Πώς βάζουµε τις σταγόνες? 
1.Τραβήξτε το κάτω βλέφαρο του καλού µατιού προς τα κάτω µε το 
δάκτυλό σας. 



2.Βάλτε µια σταγόνα ατροπίνηστην περιοχή µεταξύ του βλεφάρου και 
του βολβού. 
3.Απελευθερώστε το βλέφαρο. 
4.Πιέστε απαλά την εσωτερική γωνία του µατιού για πολύ λίγο 
περίπου µισό λεπτό ώστε να µειωθεί η συστηµατική απορρόφηση του 
φαρµάκου. 
5.Πάντα πλένετε τα χέρια σας πριν και µετά την ενστάλαξη σταγόνων 
στο παιδί σας καθώς και τα χέρια του παιδιού σας προς αποφυγή 
κατάποσης των σταγόνων. 
6.Συνεχίστε τη χρήση των σταγόνων µέχρι το καθορισµένο ραντεβού 
µε το γιατρό σας. 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! 
Μην χρησιµοποιείτε σταγόνες που έχουν λήξει. 
Μην χρησιµοποιείτε σταγόνες που έχουν ανοιχτεί για παραπάνω απο 4 
εβδοµάδες 
Φυλάσσετε τις σταγόνες σε µέρος σκιερό , χωρίς υγρασία και κάτω 
από τους 25 βαθµούς κελσίου. 
Μην συνεχίσετε να τις χρησιµοποιείτε αν δεν είστε σίγουροι ως πότε 
έχουν χορηγηθεί. 
Φυλάσσετε τες µακριά από τα παιδιά. 
Μην χάνετε τα ραντεβού σας για την παρακολούθηση της όρασης. 
Η ατροπίνη αν καταποθεί προκαλεί δητητηρίαση.  
 
 


