
Leczenie miejscowe 
Do operowanego oka nale¿y stosowaæ po zabiegu krople z antybiotykiem zgodnie z informacjami 
zawartymi w karcie informacyjnej. 
?Pierwsze 3 dni po zabiegu krople te nale¿y podawaæ co 2 godziny w czasie dnia
?Kolejny tydzieñ krople te stosuje siê 4 x dziennie
?Dalsze stosowanie zostanie okreœlone przez lekarza okulistê w czasie wizyt kontrolnych. Jeœli przed 
zabiegiem by³y stosowane krople do oka z powodu innych schorzeñ (np. leki przeciwjaskrowe lub leki z 
powodu zespo³u suchego oka) leczenie to nale¿y kontynuowaæ w niezmieniony sposób.

Kontrolna wizyta pooperacyjna
?Pierwsza wizyta kontrolna konieczna jest w Poradni Okulistycznej Szpitala Specjalistycznego
     MATOPAT w dniu nastêpnym po wykonanym zabiegu.

Rana pooperacyjna 
?Opatrunek zak³adany na oko po zabiegu mo¿e byæ zdjêty w pierwszym dniu po zabiegu 
?W wiêkszoœci przypadków w czasie zabiegu nie s¹ zak³adane szwy, nie istnieje wiêc koniecznoœæ ich

zdejmowania. 

Aktywnoœæ fizyczna 
?Brak wskazañ do znacznego ograniczenia aktywnoœci fizycznej – mo¿na spacerowa  schylaæ siê

oraz podnosiæ ciê¿ary o wadze kilku kilogramów 
?Przez okres oko³o 4 tygodni nale¿y unikaæ czynnoœci zwi¹zanych z powtarzaj¹cymi siê

wstrz¹sami (bieganie, gra w tenisa,siatkówkê, koszykówkê itp., jazda rowerem czy motocyklem
 po nierównej powierzchni)
?Pe³na aktywnoœæ fizyczna ³¹cznie z wykonywaniem ciê¿kich prac fizycznych jest mo¿liwa po
     oko³o 6-8 tygodniach od zabiegu 
?Nie ma ograniczeñ w podró¿owaniu, w tym równie¿ samolotem 

Dieta 
?Nie ma wskazañ do zmiany dotychczasowej diety

Wspó³¿ycie seksualne 
?Nie ma przeciwwskazañ 

Okres niezdolnoœci do prac 
?indywidualnie u ka¿dego chorego w zale¿noœci od charakteru wykonywanej pracy 

UWAGA 
?Jeœli zaobserwuj¹ Pañstwo nastêpuj¹ce objawy: ból, znaczne i narastaj¹ce zaczerwienienie oka czy 
obrzêk powiek, silny œwiat³owstrêt utrzymuj¹ce siê d³u¿ej ni¿ kilka godzin prosimy o zg³oszenie siê do 
naszego Szpitala lub te¿ w czasie weekendu do lekarza okulisty w najbli¿szym Oddziale Okulistycznym 
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