
Operation af indadvendt øjenlåg (entropion)  
 

Et indadvendt øjenlåg er en tilstand der skyldes forandringer i huden og 

bindevævet omkring øjet, som med alderen gradvist bliver svækket.  

Den tilstand kan i nogle tilfælde resultere i at det nedre øjenlåg kommer til at vender indad  

og øjenvipperne vil her irritere øjet.  

Tilstanden ses også ved yngre personer efter skade eller betændelsestilstande i øjet.   

De mest hyppige symptomer udadvendt øjenlåg er:  

- Irritation. 

- Rødme.  

- Tåreflåd/øget tåreflåd (øjet løber i vand).  

- Øjenbetændelse.   

- Sår på hornhinden 

I fleste tilfælde kan man få tilskud via den offentlige sygesikring til dette indgreb.  

Ønsker du vurdering, om du er tilskudsberettiget til denne operation kan du bestille en tid ved en 

almen praktiserende øjenlæge, eller booke konsultationstid med vores kirurg her i klinikken.  

 

Før operationen 
 

Forholdsregler 

Inden operationen må du gerne spise og drikke, dog ikke alkohol.  

Du må gerne tage: Pamol, Panodil, og Pinex på operationsdagen. Du skal pausere/stoppe med 

naturmedicinen: Gingo Biloba, fiskeolie og hvidløgspiller 

Tager du blodfortyndende medicin skal du at pausere/stoppe med det inden operationen for at sikre at 

det bløder mindst muligt og derved markant mindske de komplikationer der er forbundet ved dette 

indgreb.  

 

- Hjertemagnyl – pausere 1 uge inden operation. Rødme.  

- Plavix – pausere 5 dage inden operation.  

- Xarelto – pausere 3 dage inden operation.  

- Marevan INR skal være under 2.    

Vi anbefaler at du i snakker med din praktiserende læge inden du pauserer med blodfortyndende 

medicin.  



 
Ved ankomst på operationsdagen vil du blive tilbudt en beroligende pille Halcion 0,125 mg. Inden 

operationen.  Pille vil hjælpe dig til at kunne slappe af under operationen og virkningen indtræder 

allerede efter 15-30 minutter.  

Bedøvelse  

Operationen foregår ambulant og i lokalbedøvelse.  

Bedøvelsen sprøjtes ind under huden i de nedre øjenlåg. Du skal i minimum ligge med bedøvelsen i en 

halv time inden operationen.  Du vil også blive dryppet i dryppet i øjet/øjnene med bedøvende dråber 

Operationen  
Operationen tager i gennemsnit 40-50 min. per øje.  Skal begge øjne opereres vil dette i fleste tilfælde 

foregå samme dag.  

Efter operationen  
Du kan tage efter umiddelbart efter operationen.  

Vi fraråder dog bilkørsel samme dag efter operationen.  

Kirurgen vil efterfølgende udskrive en recept på Klorambenikolsalve 1%, som du kan afhente på et 

vilkårligt apotek. Med en vatpind smøres Kloramfenikolsalve 1% på 3 gange dagligt i en uge.  

Relativt hurtigt efter operationen kan øjenomgivelserne hæve op og eventuelt blive misfarvet. For at 

mindste hævelse og misfarvningen anbefales det at du bruger en kølende pose eller kølebrille 3-5 

dagligt. 

Kontrol 
Trådene fjernes 10-14 dage efter operationen ved kontrollen.  

Senfølger og eventuelle komplikationer 
Alle operationer er forbundet med en risiko for komplikationer.  Ved en operation for indadvendt 

øjenlåg er risiko for komplikationer dog yderst sjældne.  De risici der er forbundet med operationen 

kan være – blødning, misfarvning, betændelse.   

I nogle tilfælde kan der de første dage efter operationen opstå så meget hævelse, at trådene sprænger. 

Er dette tilfældet bedes du kontakte klinikken. 

  

Ringsted Øjenklinik 

Øjenlæge/Kirurg  

Susanne Tvede Andersen 

Nørregade 8   

4100 Ringsted 

 

Telefon: 25 75 30 60  

mandag – torsdag: 8-15 

fredag: 10-13 

Udenfor åbningstiderne kontakt: 

Lægevagten: 1818 

 


