
Begietako  larrialdiak  hainbat  egoera  berezi
dira;  batzuetan  espezialistarengana  jotzea
eskatuko  duten  egoerak,  berehalakoan nahiz
botikako neurriak hartuta sintomek hobera egin
ez badute.

Horretarako  faktore  erabakigarrien  artean,
honako hauek hartu behar dira kontuan: minik
dagoen ala ez, ikusmenaren galera dagoen ala
ez eta sintomek noiztik dirauten.

Ohiko larrialdiak
Urradurak edo arrastadak

Gorputz arrotzak

Substantzia kimikoekiko esposizioa

Kolpe gogorrak begian edo betazalean

Konjuntibitisa

Begi-lehorra

Blefaritisa

Odoljario subkonjuntibala

Konjuntibitis alergikoa

Antsietatea eta bestelakoak

Zailtasun  handiena  da  larrialdia  zehaztea  (%15  izan  ohi  dira)  edo  ez  esku  hartu  eta  espezia-
listarengana bideratzea. Egoera gehienetan konjuntibitisa izaten da (%30) edota begi-lehorra (%20). 

»Konjuntibitisa

denean, higiene
egokia izan

behar da eta,
alergikoa bada,

antihistaminikoak
hartu.

Dagokionean
espezialistaren-

gana jo

»Begi-lehorra

denean, malko
artifizialak erabili

behar dira.

»Blefaritisa

denean,
betazaletako

higienea
gomendatzen da.

»Odoljario

subkonjuntibalak
ez du trata-

mendurik behar,
gehienetan

bakarrik xurgatzen
baita.

»Mina bada edo

ikusmena galdu
denean, bat-batean

gertatu bada,
begietako larrialditzat

hartu behar da.
Espezialistarengana

jo.

»Ezpala edo

txirbilen bat
begiaren

gainazalean sartu
bada, begia itxi eta

larrialdi
zerbitzuetara jotzea
gomendatzen da.

BEGIETAKO LARRIALDIAK

Patologiaren deskribapena

Botikarien aholkua

Prebentzio modura, begiak garbitzeko likidoak 
erabili behar dira gorputz arrotzak badaude.

Begiaren gainazalean egindako zauri guztiak 
antibiotikoekin tratatu behar izaten dira. Horiek 
espezialistak agindu behar ditu. 

Konjuntibitisa denean, noizbehinka espezialistak 
kortikoideak agindu ditzake.

Tratamendu 
farmakologikoa



Espezialistarengana jo
Sintomek 

okerrera jo 
edo hiruzpalau 

egunean 
hobera egiten 

ez badute

Muki-jarioa 
badago

Begiak 
garbitzeko 
likidoak 

erabilita ere, 
ateratzen ez 
den ezpala 

edo txirbilen 
bat badago

Bat-bateko 
ikusmen 
galerak 
nabarituz 

gero

Begia 
mugitzeko 

ezgaitasuna 
izanez gero

Kornearen 
erdialdean 

odola 
agertuz gero

Kornearen 
erdialdea 
gorrituta 
badago

Bat-bateko 
begiko mina 
izanez gero

SINTOMAK

Medikuari 
kontsultatu

Botikaria

Ez

Ez

Ez

Ez

Bai

Bai

Bai

Bai

Konjuntibitisa
 %30

Azkura
 %5

Blefariitisa
 %10

Besteak
 %10

Begi-
lehorra

 %20

Odoljario 
konjuntibala

 %10

Kasu praktikoa

Duela bi ordutik eskuineko begia minez duela 
dioen 25 urteko gizonezkoa, begia gorrituta dauka  
eta fotofobia azaldu du. Begia zakarki igurtzi duela dio 
eta ur hotzez garbitu duela. Ez daki barruan zerbait 
daukan ala ez. Ez du botikarik hartzen, ez dauka 
gaixotasunik ezta alergiarik ere.

Begia ur askorekin 
garbitu,  begiak garbitzeko 
likidoak erabili, estali eta 
oftalmologoarengana 
bideratu. 

Txertatutako 
gorputzak

Bat-bateko 
mina

Ikusmenean 
aldaerak

Kornea 
erdialdean 

odola


