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Operation af tunge øjenlåg 
 
Vigtig: Behandling med Maravan eller lignende kraftig blodfortyndene skal afbrydes tre dage før 
operationen. Dette må dog først gøres efter at De har fået tilladelse af deres egen praktiserende læge  
 
Forholdsregler før operationen:  
For at sikre, at det bløder mindst muligt under operationen, skal De 7 dage forinden undgå medicin der 
indeholder acetylsalicylsyre dvs.: Kodimagnyl, Albyl, Idotyl, og Hjertemagnyl. De skal også undgå 
naturmedicinen Gingo Biloba og hvidløgspiller samt fiskeolier. Sidstnævnte naturmediciner skal De undgå en 
måned inden operationen. 
 
De må gerne tage: Pamol, Panodil og Pinex. 

Lidt om operationen: 
Operationen foregår i lokalbedøvelse og er derfor smertefri.  
 
  
På operationsdagen:  
På operationsdagen, må De gerne spise og drikke, dog ikke alkohol. Øjenmakeup fjernes. 
 
På operationsstuen:  
De bliver modtaget af lægen, som drypper Deres øje med lokalbedøvelse og renser huden omkring øjet. 
Herefter vil lægen sprøjte lokalbedøvelse ind under huden ved øjet. 
 
Efter operationen: 
De må som regel tage hjem direkte efter operationen. De skal holde hoved højt 6 timer efter operationen. 
Hjemme må De må gerne sidde en time med et koldt omslag på de øjenlåg, der er opereret. 
 

Gener og komplikationer:  
Der kan sive lidt væske og blod fra såret. 
De kan folde et rent klæde, og med et let pres holde det mod såret i ca 20 minutter. 
 
Forholdsregler efter operation:  

 De må ikke gnide på såret  
 De bør holde Dem i ro og undgå fysiske anstrengelser som rengøring, idræt og seksuel aktivitet i de 

første 5 dage.  
 De må gerne gå i brusebad, men det er vigtigt, at De undgår sæbe og vand på såret indtil trådene er 

fjernet. Svømmebassiner samt badning i havvand undgås i 2 uger efter operationen. 
 Vi anbefaler, at De ligger med hovedet højt de første 3-4 nætter, for at undgå hævelse af 

øjenomgivelser. 
 De får udleveret recept på øjensalve/dråber der fra dagen efter operationen påsmøres såret morgen 

og aften indtil trådene fjernes.  
 Kraftig solbadning er ikke tilrådeligt i to måneder efter indgrebet. Dette på grund af risiko for øget 

pigmentering af operationsarret. Ved ophold i stærk sol anvendes i denne periode solbriller evt. hat 
eller anden solbeskyttende hovedbeklædning. 

 
Kontrol efter operationen: 
De skal møde til kontrol ca 1uge efter operationen. Sygeplejersken eller lægen fjerner trådene.  
 
De er velkommen til at spørge personalet, hvis De er tvivl om noget. 
 
 
Med venlig hilsen  
Personalet  
. 

 
Inspiration: instruktionsvejledning for Frederiksberg Hospitals øjenklinik. Teksten er  ændret. 

KEN NINN-PEDERSEN DR. MED 
Speciallæge i øjensygdomme 
Speciallægeklinikken Centralen 
Roskildevej 296 
2610 Rødovre  36491200 
(Hjemmeside: www.ninn-pedersen.dk) 


