
Operation for tunge øjenbryn (øjenbrynsptose)  

Indledning  

Operationen kan vare optil 75 minutter. Jeg opererer begge øjenbryn på en gang.  

Før operationen  

For at sikre at det bløder mindst muligt skal du pausere med din blodfortyndende medicin inden 
operation:  

Hjertemagnyl 1 uge inden operation Marvan 
INR skal være under 2 Clopidogrel, Plavix 5 
dage inden operation Xarelto 3 dage inden 
operation  

Du skal også pausere/stoppe med naturmedicinen: Gingo Biloba, fiskeolie og hvidløgspiller.Evt købe en 
kølebrille, der har kølende effekt og afhjælper hævelser.  

Købe Kloramfenikolsalven 1% på apoteket.  

Du må gerne tage: pamol, Panodil, og Pinex På operationsdagen inden operationen må du gerne 
spise og drikke, dog ikke alkohol.  

Du vil blive tilbudt en beroligende pille Halcion 0,125mg inden operationen, derfor anbefales det ikke at 
køre bil efter operationen.  

Bedøvelse  

Operationen foregår i lokalbedøvelse og er derfor smertefri. Bedøvelsen sprøjtes ind under huden i 
området over begge øjenbryn.  

Operationen  

Operationssygeplejersken renser huden omkring øjnene. Når jeg opererer dig tunge øjenbryn anvender jeg 
to forskellige metoder begge to i lokalbedøvelse. Hvis løftet ikke skal være så udtalt kan man vælge kun at 
løfte den yderste del af øjenbrynet. Ved den anden metode fjerner man huden og en del af pandemusklen 
over øjenbrynet og syr sammen igen. Begge sider bliver opereret på samme dag. Jeg benytter 
operationsmetoder der gør at arrene så fine som muligt.  

Efter operationen  

Du skal ligge en time med et koldt omslag på det øjenlåg eller de øjenlåg der er opereret. Du må ikke køre 
bil samme dag pga. den beroligende pille. Du skal smøre operationssåret med kloramfenikolsalve 1% 3 
gange dagligt. Recept er sendt til serveren og kan hentes alle steder. Benyt evt. kølebrillerne 3-5 gange 
dagligt for at mindske hævelser.  

Kontrol: Trådende fjernes 6-8 dage efter operationen ved kontrollen 
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