Laseroperation af efterstær
Efterstær er en nyopstået uklarhed i øjets linsekapsel,
som sidder bag den kunstige linse, der blev indsat i
øjet i forbindelse med din grå stær-operation.
Efterstær medfører sløret syn, ligesom da du i sin tid
fik grå stær. Efterstær opstår efter måneder til år hos
cirka 20 % af grå stær-opererede øjne.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN
Efter at øjet er blevet grundigt undersøgt, og lægen er
blevet sikker på, at sløringen af synet skyldes efterstær, skal du sidde i en almindelig øjenundersøgelseslampe med tilkoblet laserudstyr. Operationen
varer cirka 2-5 minutter.
Du vil opleve nogle små lysglimt, men ikke mærke
smerte. Ved indgrebet benyttes laserstrålerne til at
lave en åbning i den uklare linsekapsel, så lyset atter
kan passere uhindret gennem øjet.
Risiko og komplikationer
Behandlingsrisikoen er lille og komplikationer sjældne. Der kan optræde forbigående trykforhøjelse eller
regnbuehindebetændelse i det behandlede øje. Vi
forebygger disse komplikationer ved at give dig øjendråber umiddelbart efter behandlingen.
Derudover er der en let øget risiko for nethindeløsning samt hævelse i macula (den gule plet) med nedsat syn til følge.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Bestil tid til kontrol ved din egen øjenlæge
Kontrollen skal foretages 2-3 uger efter laseroperationen.
Medbring solbriller
Stærkt sollys kan være generende umiddelbart efter
operationen, Derfor er det godt at medbringe et par
solbriller til brug under hjemtransporten.

EFTER OPERATIONEN
Kør ikke bil efter operationen
Du må ikke selv køre bil hjem fra operationen. Aftal
derfor at blive kørt af en pårørende, eller undersøg
hos Kørselskontoret, om du er omfattet af reglerne for
bevilling af kørsel.

NÅR DU KOMMER HJEM
Forvent små synsforstyrrelser i tiden efter
Forvent at se ”myg” eller ”spindelvæv” i synsfeltet på
det opererede øje i et stykke tid. Det skyldes, at efterstæren er blevet knust til mange små partikler, som
bevæger sig rundt i øjet. Fænomenet er helt ufarligt.
Kontakt os ved stærke smerter, tiltagende rødme
eller aftagende syn
Får du stærke smerter, eller bliver øjet rødt og synet
dårligere, så kontakt straks Øjenafdelingen.

KONTAKT
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt
Øjenafdelingens Ambulatorium
Tlf. 97 66 25 85
Mandag – torsdag 8.00 – 15.30
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 9.00 –13.00
Hverdage 15.30 – 8.00, weekend- og
Helligdage kan du få kontakt til os her:
Øjenafdelingens Sengeafsnit
Tlf. 97 66 26 27
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