Rutiner och arbeesorninning eterkoll avl caearaceoperatoin
Eter behainnlning 2-4 vleckor optker r
- Autorefraktor
- Tonus (tonus kan mätas 1 vecka efer operatonn
- Visus okorrigerad
- Visus m autorefraktorvärde
Yttre ninspektoin omfattar benmminning avln
- Conjungtva
- Snit
- Cornea
- Främre kammare
- IOL

Åegärnern
Om vlnsus ej är bättre äin fmrvläineae
→ Kontakta oss
Alle u.a
→ Informera och rekommendera at oka td hos optker igen 6-k veckor efer operatonen
för ögonhälsoundersökning/synundersökning för utprovning av nya glasögon.
Det är fortarande viktgt at gg tll optkern med jämna mellanrum även om man ser ra, för at
upptäcka om andra ögonsjukdomar uppkommer.
Låge eryck nvls lägre äin ”inormale”r
→ Eventuellt snitet läcker
→ Koineakea oss nnreke
Dnmsyin
→ Ofast högt tryck, om tonus är upp tll k mmHg högre än ursprungstryck (innan operatonn.
→ Koineakea oss nnreke

Rmtt mga och vlärk
→ Inflammaton
→ Koineakea oss nnreke
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Svlullein corinea
→ ödem pg grund av lgng operatonstd, patenten ser dg disigt
→ Koineakea oss
Lninsmaeernal kvlar n främre kammarein
→ Koineakea oss
Ca 2-0 % har maculamnem uingefär 2- måinaner eter operatoin
→ Kontakta oss
Blon n främre kammarein
→ Koineakea oss
Etersearr
→ Kan tas ort tdigast 2 mgnader efer operaton, anteckna pg remissvaret och gterkalla
patenten efer 6-12 mgnader.

Om läkarbesmk ska bokas
→
Kontakta oss via telefon för at direkt fg td tll patenten och anteckna deta pg
remissvaret.

Droppar som inormale ornnineras eter operatoinn 3 gåinger naglngein n 3 vleckorn
Isopto Maxidex = Antinflammatorisk droppe efer operaton (kan höja trycket i ögatn.
Nevanac = För ygger CME
Fuktdroppar vid ehov. (Efersom snitet är upphöjt spricker tgrflmen där, vid linkning upplever
därför mgnga ögontorrhetn
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