
TEMAUDSTILLING 3 
 

ØJENMEDICIN 

 

Øjendråber er flydende lægemidler beregnet til inddrypning i øjet. Øjendråber 
udleveres i øjendråbeflasker (flerdosisbeholdere) forsynet med en elastisk hætte til 

afdrypning eller kan inddryppes ved hjælp af en øjenpipette. Nu om dage fås visse 
øjendråbepræparater i endosisbeholdere. 
 

Øjensalver er lægemidler af salveagtig konsistens beregnet til anbringelse i øjets 
konjunktivalsæk eller på øjenlågsranden. Øjensalver udleveres i tuber, som kan være 
forsynet med en spids, eller de kan påføres ved hjælp af en øjenstang. 
 

Øjenbadevande er væsker til skylning af øjet for fjernelse af urenheder eller 
fremmedlegemer. Øjenbadevande anvendes under brug af øjenbadeglas, øjenundiner 

eller øjenansatse. 
 

I udstillingen ses et udvalg af øjenbadeglas til brug ved skylning af øjet med 
øjenbadevand. Udstillingen omfatter 23 ældre øjenbadeglas i forskellige faconer og 

materialer – 21 af klart, blåt eller grønt glas samt 2 af porcelæn. Nyere øjenbadeglas 
fremstilles af plast. 
 

Endvidere ses: 
 

 Øjendråbepræparater, blandt andet Zinkøjendråber, i almindelige flasker 

 Øjenpipetter af glas med gummiballon til inddrypning af øjendråber 
 Atropinøjendråber, Kloramfenikoløjendråber, Resorcinoløjendråber og Viskøse 

øjendråber i øjendråbeflasker med pipette til inddrypning 

 Gul øjensalve og Kloramfenikoløjensalve til behandling af infektioner i øjet 
 Øjenstænger af glas til brug ved påføring af øjensalve 

 Boraksøjenbadevand 
 Øjenundine af glas beregnet til øjenskylning 
 Øjenansatse af ebonit og glas, som efter påsætning af en gummiballon anvendes 

ved skylning med øjenbadevand 
 

I udstillingen indgår tillige lægemiddelstoffer til brug ved fremstilling af øjenmedicin, 

dels i form af grossistpakninger, dels en apoteksstandbeholder. Endvidere ses 
standbeholdere til øjendråbepræparater (de såkaldte Gjaldbæk-flasker). Denne form 
for standbeholder muliggjorde, at øjendråber kunne lagerholdes og aftappes med 

mindsket risiko for forurening. 
 

 Atropini sulfas, 30 g, grossistpakning, med giftetiket 

 Pilocarpini hydrochloridum, 115 g, grossistpakning 
 Resorcinum, apoteksstandbeholder 
 Oculoguttae atropini og Oculoguttae resorcini i Gjaldbæk-flasker, til kortere tids 

forbrug 
 

For yderligere oplysninger om øjenmedicin henvises til omtalen af »Sterile 

lægemidler« – klik her – samt til omtalen af hjælpemidler til øjne under 
»Sygeplejeartikelsamlingen« (Sygeplejeartikler 1), skuffe 53. 


