
Patologiaren deskribapena
Konjuntibitisa  inflamatze-prozesu  bat  da,  konjuntibaren  gorritzea  dakarrena;  konjuntiba
begiaren aurreko aldean eta betazalen barrualdean dagoen mintza da. 

Ingurugiroko  hainbat  faktorek  eragin  dezakete  (kea,  giro  lehorra,  gailu  elektronikoen
pantailak  gaizki  erabiltzea...)  edota  zenbait  patologiaren  adierazgarri  izan  daiteke
(hotzeria, alergiak, bakterio edo birusen batek sortutako infekzioa, etab.).

Normalean ez du ikusmen arazorik sortzen, baina bai mina edo ondoeza; botiketan izaten
den kontsulta ohikoenetako bat da, begi lehorrarekin batera. 

  Konjuntibitisa honelakoa izan daiteke:

Motak
Faktore 
eragileak Sintomak

Alergikoa Alergenoen 
presentzia: hautsa, 
akaroak, polena...

Ohiko sintomatologian ez da 
sekreziorik agertzen, baina 
sudurreko sintomak eragiten 
ditu, hala nola, doministikuak 
eta sudurreko sekrezio urtsua. 

Narritadurazkoa Narritadura sortzen
duten faktoreen 
presentzia: kea, 
giro lehorra, 
kosmetikoak...

Narritadura.
Ez ditu alergiek eragindako 
sudurreko sintomak sortzen.

Infekziosoa Birusak eta 
bakterioak

Aurreko sintomez gain, 
sekrezio horixka edo berdexka 
ageri ohi da eta betazalak 
handituta.

KONJUNTIBITISA



Botikarien aholkua
»Begi eta

betazaletako
garbitasuna

hobetu

»Eskuak
xaboiarekin

garbitu
maiztasun

handiz begiak
ukitu baino

lehen

»Begiak gar-
bitzeko likidoak
eta paper-zapi
bustiak begi
bakarrerako

erabili, sintoma
horientzako

kolirio egokia
eman aurretik

»Ez
elkarbanatu

toallarik,
makillajerik,
eta ez ukitu
beste begia

eskuak garbitu
gabe infekzioa
aldebakarrekoa

denean 

»Ez erabili
kolirio hodi-

uzkurtzailerik,
hobekuntza

faltsua sortzen
baitute

»Ez erabili
alergia sor
dezakeen

kosmetikorik
begi inguruan

»Ez erabili
lentillarik

»Erabili kolirio
tanta

kontserbagarririk
gabeak

»Babestu begia
eguzkitako

betaurrekoekin

»Saihestu
substantzia
alergenoak

.

Tratamendu 
farmakologikoa

»Medikuak antibiotikoak agindu 
ditzake infekzioa bakterianoa bada.

»Antihistaminikoak errezetatu 
daitezke konjuntibitis alergikoa 
denean.

»Kolirio lubrikatzaileek sintomak 
arindu ditzakete.



.

Espezialistarengana jo
Sintomek 

okerrera jo 
edo hiruzpalau 

egunean 
hobera egiten 

ez badute

Ikusmen 
arazoak 
nabarituz 

gero

Begietako 
mina 

garatuz 
gero

Begia 
mugitzeko 
ezintasuna
izanez gero

Kornearen 
erdigunea edo 

ingurua 
gorrituz gero, 

beste 
patologiaren 

baten seinalea 
izan daiteke

EZ ERABILI 
LENTILLAK

EGUZKITAKO 
BETAURREKOAK 

ERABILI

EZ ERABILI 
LENTILLAK

HIGIENE 
NEURRIAK

HARTU

EZ ERABILI
KOLIRIO

HODI-
UZKURTZAILERIK

Ez

Ez

Ez

EzBai

Bai

Bai

Bai

Medikuari 
kontsultatu

SINTOMAK

Mina

Begiak 
itsatsita

Ikusmen 
txarra

Hobera 
48 orduan

Kasu praktikoa

Kolirio hodi-uzkurtzailea 
eskatu duen pazientea 

begia gorrituta daukalako.
Lentilla erabiltzailea da.

Lentillak erabiltzeari uztea 
gomendatzen dugu eta 

higiene-neurriak erabiltzea; 
eskuak xaboiarekin garbitu 
eta kolirio antihistaminikoa 
erabili. Eboluzioa ikusi; hiru 

egunean hobera egin ez 
badu, medikuarenera jo.

Esnatzean begia itsatsita 
izanez gero, muki-

sekrezioekin, zuzenean 
medikuarenera jo.


