Operation for hængende øjenlåg (ptose)
Indledning
Operationen kan vare optil 75 minutter. Jeg opererer kun et øjenlåg ad gangen.

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 det
øvre øjenlåg.

Operationen
Operationssygeplejersken renser huden omkring øjnene. Når jeg opererer dig for hængende øjenlåg
strammer jeg den muskel op der holder øjenlåget oppe. Jeg lægger lokalbedøvelse og Jeg strammer
musklen op og syr den med en ganske fin tråd snittet lægges i globelinjen (øjenlågets omslagsfold) så arret
kan ikke ses efter operationen. Jeg strammer musklen op og syr den med en ganske fin tråd. Tråden jeg
syr i musklen med er meget tynd og kan sprænge ved for meget hævelse og blødning. Derfor er det vigtigt
at du forholder dig roligt efter operationen indtil suturerne fjernes efter ca. 1 uge

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
Øjenlæge/kirurg Susanne Tvede Andersen Nørregade 8, 4100 Ringsted
TLF:74 62 25 04/25 75 30 30 Telefontid man-fredag 9-11
Akut lægevagt 70 15 07 00

Skadestue 70 15 07 08

