
FÖRE DIN OPERATION
Kvällen före operationen ska du duscha och tvätta håret och hela

kroppen med tvål och schampo. Ta även bort eventuellt nagellack. 

På operationsdagen ska du inte använda makeup eller färgad

ansiktskräm. Undvik parfym eller andra starka dofter.

 Ät frukost och ta eventuella mediciner och ögondroppar som vanligt.

Om din operationstid är på eftermiddagen kan du äta under dagen. 

Kör inte bil till och från kliniken, utan ordna gärna med skjuts och

hämtning eller åk allmänna kommunikationer.

KATARAKT OPERATION

UNDERSÖKNING
Du får göra flera olika undersökningar för att vi ska kunna ställa

diagnosen grå starr.

Vi mäter synskärpa och ögontryck liksom styrkan på dina

glasögon. Inför en eventuell operation gör vi en så kallad

biometri, vilket innebär att vi mäter ögats optiska förhållanden,

bland annat ögats längd och hornhinnans ljusbrytande förmåga.

Med hjälp av denna information räknar vi ut vilken styrka du

behöver ha på din nya lins.

Efter detta undersöker vi dina ögon med ett mikroskop. Vi kan

då bedöma graden av grå starr och om det finns några andra

förändringar eller sjukdomar som påverkar synen eller kan

påverka resultatet av operationen. Efter bedömning av hur

mycket försämringen av synen påverkar ditt dagliga liv, tar du

och läkaren beslutet om en operation ska genomföras.

OPERATIONEN
Inför operationen kommer du att få pupillvidgande ögondroppar och

lokalbedövning. Ingreppet är helt smärtfritt och de flesta upplever inga obehag

alls. Om du känner oro inför operationen kan du få lugnande medel. 

Under operationen hålls ditt öga öppet av en hållare så att du inte kan blinka.

Först tas den grumliga linsen ut med hjälp av fina kirurgiska instrument, och i

linskapseln placeras sedan den nya linsen. Det är ett snabbt ingrepp som tar

ungefär 15 minuter per öga.

 Med eventuell väntetid, förberedelser, samt vila efteråt, kan du uppskatta att

besöket på kliniken tar cirka 1 ½ - 2 timmar.

Så går det till

EFTER OPERATIONEN
Du får recept på ögondroppar som du ska använda dagligen under de närmsta

veckorna efter operationen, för att motverka inflammation och hämma

irritation i ögat. Du kan uppleva dimsyn och rörliga prickar/streck i synfältet,

samt grusighet och skavkänsla i ögat. Detta förbättras succesivt för varje

dag som går, och i takt med detta blir synen klarare. Ökad ljuskänslighet

förekommer också, vilket kan dämpas med ett par solglasögon. De flesta

som arbetar kan gå till jobbet redan dagen efter operationen. Vardagliga

aktiviteter som att promenera, laga mat eller gå i trappor är inga problem,

men undvik fysiskt krävande aktiviteter de första 2-3 veckorna.

 

 

 



VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
Viktigt att tänka på:

 • Var noga med hygienen och tvätta händerna ofta. 

• Förvara inte droppflaskorna i badrummet. 

• Om båda ögonen opererats vid samma tillfälle, använd separata flaskor för

höger och vänster öga.

 • Undvik dammiga och smutsiga miljöer.

 • Undvik att få tvål eller schampo i ögonen när du duschar.

 • Använd en ren handduk och torka försiktigt runt ögat efter att du tvättat

ansiktet eller duschat 

Under de två första veckorna är det särskilt viktigt att du:

 • Inte gnuggar eller trycker på ögat.

 • Inte bastar eller badar i havet/sjön eller i klorerat vatten.

 • Inte använder någon ögonmakeup. Ersätt sedan din gamla ögonmakeup med ny.

EFTERKONTROLL
Behovet av efterkontroller är individuellt. Om det behövs får du en tid

innan du går hem på operationsdagen. 

Detta sker oftast några veckor efter operationen, men efterkontrollerna

anpassas individuellt efter behov. Tidigast 6-8 veckor efter operationen

kan du gå till optikern för utprovning av glasögon, om du inte valt att bli

glasögonfri i samband med din operation. 

 

 

KOMPLIKATIONER
Allvarliga komplikationer vid en gråstarrsoperation är ovanliga, men som vid alla

kirurgiska ingrepp finns det vissa risker. Det är viktigt att du kontaktar oss

omgående om du misstänker att något är fel. Om kliniken, vid akuta besvär, är

stängd kontaktar du sjukvårdsupplysningen på nummer 1177. 

Risker som finns i samband med en gråstarrsoperation är: 

Infektion: Drabbar 1 av 5000. Kontakta oss direkt om du upplever symptom

som värk i ögat (i synnerhet om värken kombineras med försämrad syn), om

ögat blir rött och/eller kladdigt av var. Infektion behandlas med antibiotika och

behöver inte leda till någon bestående synnedsättning om den behandlas i tid. 

Näthinneavlossning: Risken för näthinneavlossning är större om du är

närsynt. Kontakta oss direkt om du upplever symptom som skuggor i synfältet,

som en mörk ridå åt sidorna eller i synfältets över- och underkant. En plötslig

synförsämring kan också vara ett symptom på näthinneavlossning. 

Svullnad på gula fläcken: Kan uppstå flera veckor efter operationen och ter

sig oftast som en gradvis synförsämring. Kontakta kliniken för rådgivning,

extra droppbehandling kan bli aktuell. 

Glaskroppsgrumlingar: Rörliga strukturer (prickar, trådar, streck) i synfältet.

Tillståndet är oftast ofarligt, men ett plötsligt tillagande av

glaskroppsgrumlingar bör undersökas av ögonläkare, i synnerhet om dessa

kombineras med ljusblixtar i synfältet. 

Efterstarr: En tillagande dimsyn månader, eller år, efter gråstarrsoperationen

kan bero på så kallad efterstarr. Detta är en tillväxt av celler i linskapseln, och

behandlas med en snabb och smärtfri laserbehandling på kliniken. Kontakta

kliniken för rådgivning om du misstänker efterstarr.

HJÄLP AV VÅRA EXPERTER
 

DU NÅR OSS VIA TELEFON PÅ NUMMER 040 – 60 765 60 
 E-POST : INFO@ACTIS-CARE.SE ELLER 1177 E-TJÄNSTER.

 

VID TECKEN PÅ INFEKTION ELLER
 NÄTHINNEAVLOSSNING ÄR DET VIKTIGT ATT DU

KONTAKTAR OSS ELLER 1177 OMGÅENDE


