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FAQ- najczęściej zadawane 
pytania  

 
Co to jest Blephasteam®? 

Blephasteam® jest innowacyjnym i opatentowanym wyrobem medycznym przeznaczonym 
do łagodzenia objawów związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem, znajdujących się w 
powiekach, gruczołów Meiboma (MGD).  Zatkanie gruczołów Meiboma oraz/lub ich 
nieprawidłowe wydzielanie (zbyt skąpe lub zbyt obfite) jest często przyczyną problemów z 
oczami np.:  

• zespołu suchego oka 
• dolegliwości ocznych takich jak pieczenie, szczypanie, swędzenie 
• nawracających zapaleń, jęczmieni i gradówek 
• i innych. 

Blephasteam® innowacyjne urządzenie zapewnia optymalne środowisko (wilgotne i ciepłe), 
które w naturalny sposób poprawia jakość łez, co przekłada się na poprawę stanu powierzchni 
oka, zdrowia oczu, widzenia i komfortu. Główny efekt polega na zwiększeniu grubości i 
jakości warstwy lipidowej filmu łzowego, co poprawia funkcjonowanie łez. Warstwa 
lipidowa filmu łzowego się pochodzi z gruczołów Meiboma w powiekach. Gruczoły 
Meiboma często mogą ulegać zablokowaniu, co powoduje dolegliwości m.in.  zespół suchego 
oka.  

Blephasteam® zapewnia długotrwałą terapię z zastosowaniem utajonego ciepła w 
kontrolowanych warunkach, która umożliwia odblokowanie gruczołów Meiboma i uzyskanie 
poprawy stanu powieki i ich brzegów oraz całego oka (poprawa homeostazy) . 

Co to są Gruczoły Meiboma i jaką funkcję spełniają? 

Gruczoły Meiboma występują wzdłuż brzegów powiek. Produkują one niewielkie ilości 
wydzieliny tłuszczowej: 

• zapewniają gładką powierzchnię naszych oczu 
• zapobiegają zbyt szybkiemu odparowaniu łez 
• chronią oczy przed wysychaniem i poważnym 

uszkodzeniem ich powierzchni 
• zabezpieczają przed przelewaniem się łez przez 

brzegi powiek. 

Wszystko to jest niezbędne dla prawidłowego widzenia i 
funkcjonowania naszych oczu. 

Co to jest dysfunkcja gruczołów Meiboma (MGD)? 
Dysfunkcja gruczołów Meiboma (MGD) związana jest z zatkaniem gruczołów Meiboma  
oraz/lub ich nieprawidłowym wydzielaniem (zbyt obfitym lub zbyt skąpym). W wyniku 
tych nieprawidłowości dochodzi do obniżenia jakości i/lub ilości potrzebnej wydzieliny 
tłuszczowej i wystąpienia problemów z oczami. Początkowo możemy odczuwać jedynie 
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dyskomfort i pieczenie oczu, światłowstręt. Z czasem może dołączyć się podrażnienie oczu, 
zaczerwienienie oczu lub obecność zaschniętej wydzieliny u nasady rzęs, swędzenie, 
niewyraźne widzenie. Bardzo często rozwijają się nawracające stan zapalny w obrębie powiek 
i ich brzegów, jęczmienie, gradówki.  

Warto pamiętać, że problemy z oczami spowodowane zatkaniem gruczołów Meiboma 
oraz ich nieprawidłowym wydzielaniem mogą powracać, a ich całkowite wyleczenie 
może być niemożliwe! 
Jak rozpoznać dysfunkcje gruczołów Meiboma (MGD)? 
Objawy dysfunkcji gruczołów Meiboma (MGD) są niespecyficzne i na ogół myli się je z 
objawami zespołu suchego oka oraz innych chorób oka.  

Początkowo możemy odczuwać jedynie dyskomfort i pieczenie oczu, światłowstręt. Z czasem 
może dołączyć się podrażnienie oczu, zaczerwienienie oczu i/lub brzegów powiek lub 
obecność zaschniętej wydzieliny u nasady rzęs, swędzenie, niewyraźne widzenie, objawy 
zespołu suchego oka. Występują częste i nawracające stany zapalne w obrębie powiek i ich 
brzegów, jęczmienie, gradówki.  

W takiej sytuacji konieczne jest skonsultowanie się z lekarzem okulistą, który po zbadaniu i  
potwierdzeniu diagnozy zaleci odpowiednią terapię. 

Jak leczyć dysfunkcje gruczołów Meiboma (MDG)? 
W przypadku zdiagnozowania dysfunkcji gruczołów Meiboma (MGD) jako źródła problemu 
okulista wdraża zazwyczaj tradycyjną metodę ogrzewania i higieny powiek i ich brzegów. 
Należy pamiętać, że dysfunkcja Gruczołów Meiboma (MGD) wymaga systematycznego 
leczenia.  

Jednym z elementów leczenia dysfunkcji gruczołów Meiboma (MGD) jest codzienna higiena 
powiek i ich brzegów. Podobnie jak w przypadku wszystkich schorzeń, konieczna jest wizyta 
u lekarza, który przepisze antybiotyki o działaniu ogólnoustrojowym oraz antybiotyki lub leki 
steroidowe o działaniu miejscowym. Lekarz wyjaśni również, jak je stosować.  

Bardzo ważna jest terapia termiczna powiek i ich brzegów. Polega ona na stosowaniu 
gorących okładów, które bywają niepraktyczne, czasochłonne i nie zapewniają przedłużonej i 
kontrolowanej terapii ciepłem wilgotnym. 

Blephasteam® jest odpowiedzią na potrzeby pacjentów i lekarzy w zakresie skuteczności, 
bezpieczeństwa i wygody stosowania. 
Blephasteam® to opatentowany wyrób medyczny, opracowany na podstawie oryginalnych 
badań naukowych prowadzonych przez dr. J R Fullera, brytyjskiego konsultanta ds. 
okulistyki. Blephasteam® umożliwia prowadzenie terapii termicznej w kontrolowanych 
warunkach. Taka terapia odblokowuje gruczoły Meiboma oraz poprawia stan powiek i 
oczu. 
Urządzenie jest bezpieczne i wygodne w użyciu oraz umożliwia ostre widzenie i mruganie 
podczas stosowania. Blephasteam® spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa.  

Jak stosować Blephasteam®? 
Blephasteam® to wyrób medyczny zalecany przez lekarzy okulistę. 

Blephasteam® należy stosować dwa razy dziennie chyba, że lekarz zaleci inaczej. Pomiędzy 
kolejnymi sesjami muszą upłynąć przynajmniej 4 godziny. 

Bardzo ważne jest przestrzeganie instrukcji obsługi i zaleceń lekarza okulisty.  
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Urządzenia należy używać ze zwilżonymi pierścieniami Blephasteam®. Pierścienie te są 
przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku i należy je wymieniać po użyciu.  

Urządzenia Blephasteam® powinna używać tylko jedna osoba. Po każdym użyciu należy je 
dokładnie oczyścić za pomocą dołączonej do opakowania suchej, niebieskiej ściereczki lub 
nasączonej alkoholem szmatki. 
 
Czy mogę używać Blephasteam®, jeśli noszę soczewki kontaktowe?  
Podobnie jak w przypadku każdego leku okulistycznego przed użyciem Blephasteam® należy 
zdjąć soczewki kontaktowe. 

Czy mogę stosować Blephasteam® z innymi produktami?  
Przed użyciem Blephasteam® należy zdjąć soczewki kontaktowe. 

Pomiędzy użyciem Blephasteam® i kropli do oczu należy zachować odstęp minimum 15 
minut.  

Czy można stosować Blephasteam® u dzieci? 
Urządzenie Blephasteam® może być stosowane u dzieci pod nadzorem i po konsultacji z 
lekarzem okulistą. Brak danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności u 
dzieci. 

Jak długo Blephasteam® utrzymuje swą temperaturę? 
Przed użyciem należy podłączyć Blephasteam® do prądu na 15 minut w celu wstępnego 
podgrzania urządzenia. Po tym czasie jest ono gotowe do użycia. Przed użyciem należy 
zwilżyć dwa pierścienie Blephasteam® i umieścić je w okularach, a następnie umieścić je na 
oczach.  

Sesja z użyciem okularów Blephasteam® trwa 10 minut.

Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką informacyjną. 

 W tym czasie można czytać, 
oglądać telewizję lub po prostu odpoczywać. 

Jaką temperaturę osiągają okulary Blephasteam®?  
Bezpieczeństwo i skuteczność okularów Blephasteam® oceniono w wielu badaniach 
klinicznych. Wykazano, że poziom temperatury i wilgoci połączony z długością leczenia jest 
bezpieczny i wygodny dla pacjenta. Okulary Blephasteam® ogrzewają powieki do 
temperatury 40°C, co wystarcza do rozpuszczenia nagromadzonego sebum bez szkody dla 
oczu i powiek.  

Jak czyścić okulary Blephasteam®?  
Okularów Blephasteam® powinna używać tylko jedna osoba. Po każdym użyciu należy je 
dokładnie oczyścić za pomocą dołączonej do opakowania suchej, niebieskiej ściereczki lub 
nasączonej alkoholem szmatki. 

Nie należy zanurzać okularów w wodzie ani myć ich pod bieżącą wodą. 

Kiedy nie należy używać okularów Blephasteam®? 
Okularów Blephasteam® nie należy używać w następujących przypadkach, chyba że lekarz 
zaleci inaczej:  

o ostre choroby oczu i/lub powiek, 

o niedawny uraz i uszkodzenia rogówki oka, 
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o łojotok gruczołów Meiboma (nadmierne wydzielanie wydzieliny przez gruczoły powiek),  

o zabieg chirurgiczny oka lub powierzchni wokół oka. 

Przed użyciem Blephasteam® należy zdjąć soczewki kontaktowe. 

Pomiędzy użyciem Blephasteam® i kropli do oczu należy zachować odstęp minimum 15 
minut.  

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z okulistą. 

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące produktu lub zasięgnąć porady lekarskiej, 
należy skontaktować się z lekarzem okulistą lub firmą THEA POLSKA Sp. z o.o. 
(www.thea.pl lub www.oftadirect.pl- oficjalny sklep internetowy Thea Polska) 

Gdzie mogę kupić okulary i pierścienie Blephasteam®?  
Okulary i pierścienie Blephasteam® na terenie Polski można zamawiać na stronie 
internetowej www.oftadirect.pl sklepu internetowego Thea Polska sp. z o.o..  

Jaki jest okres gwarancyjny okularów Blephasteam®? 
Gwarancja na okulary Blephasteam® obowiązuje przez 2 lata od daty zakupu w normalnych 
warunkach użytkowania i obejmuje wszystkie wady (wadliwy materiał lub wykonanie), o ile 
produkt był użytkowany zgodnie z zaleceniami. 

W razie innych problemów lub wątpliwości dotyczących funkcjonowania urządzenia należy 
skontaktować się z firmą Thea Polska Sp. z o.o..  

Jak zwrócić wadliwy produkt?  
W przypadku wady lub z nieprawidłowego działania produktu należy go zwrócić do firmy 
Thea Polska Sp. z o.o. w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu, opisem wady i 
danymi kontaktowymi (imię, nazwisko, adres, mail lub telefon kontaktowy). 

W razie innych problemów lub wątpliwości dotyczących funkcjonowania urządzenia należy 
skontaktować się z Thea Polska Sp. z o.o..  

 

 

Thea Polska Sp. z o.o. 
ul. Słoneczna 38 

00-789 Warszawa 
mail :  sklep@thea.com.pl lub info@thea.com.pl 

zamówienia : 
 

www.oftadirect.pl 
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