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La conjuntivitis aguda sol ser una infecció a l’ull causada per virus o bacteris. El seu tractament demana 
mantenir nets els ulls i les mans, i possiblement l’ús de col·liris o compreses. La majoria de vegades, la
conjuntivitis aguda es cura en poc temps.
 

Tractament de la conjuntivitis aguda

Infeccions víriques
Un refredat, una grip o altres tipus de virus poden passar als ulls
produint una secreció aquosa. És possible que li cremin o li
piquin els ulls, i que se li tornin vermells; també se li poden
inflamarr les parpelles. 
Tractament de la infecció. La majoria de les infeccions
causades per virus desapareixen per si soles. L’ús de
llàgrimes artificials i de draps freds pot calmar l’ardor i reduir
la inflor. L’especialista en oftalmologia pot receptar-li col·liris.
Les infeccions produïdes per virus poden escampar-se molt
de pressa. Per evitar-ho, renti’s les mans sovint, no es toqui
els ulls i no comparteixi amb ningú la roba de llit ni les
tovalloles.

Infeccions bacterianes 
Les infeccions bacterianes solen afectar un sol ull. Aquest ull pot fer una secreció aquosa o espessa. Si no es 
tracten a temps, aquestes infeccions poden causar greus lesions al’ull.

Tractament de la infecció. L’especialista en oftalmololgia pot receptar-li col·liris o pomades per destruir els 
bacteris. L’ús de compreses fredes poden reduir la inflor. Per evitar que s’escampin els bacteris, renti’s les mans 
sovint i quan es netegi els ulls, faci-ho amb un mocador de paper diferent per a cada ull. No es toqui els ulls i no 
comparteixi amb ningú la roba de llit ni les tovalloles.
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