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وگاهي نيز با استفاده از غـالف عضـالني    شود  عمل جراحي جهت اصالح پتوز برروي عضله پلك انجام مي. 1
  .يا مواد مصنوعي مي باشد ناحيه ران و

  .بعداز عمل جراحي پتوز اغلب نياز به بستري شدن وجود ندارد. 2

روز اول تا سوم چشـم   پانسمان چشم روز بعد ازعمل برداشته مي شودو برحسب معاينه چشم،ممكن است. 3
  .نيازي نيست) محافظ پالستيكي(ولي بعد ازاين زمان به پانسمان يا شيلد. پانسمان شود

  )سجده كردن نيز مانعي ندارد.(نماز خواندن از همان روز عمل با تيمم بالمانع است. 4

. اشته     مـي شـود  روز بعداز عمل برد "يكي معموال: در عمل جراحي پتوز سه نوع بخيه روي پلك داريم . 5
  .يك سري انتهاي هفته اول وسري ديگر انتهاي هفته دوم بعد از عمل برداشته مي شوند

  . در تاريخ هاي ذكر شده جهت معاينه به طور دقيق مراجعه كنيد. 6

  .ولي معموال از روز دوم به بعد مي توانيد حمام كنيد.زمان حمام كردن را از پزشك خود سوال كنيد. 7

خوابيـدن بـه سـمت    .ه،تماشاي تلويزيون وفعاليت هاي عادي زندگي از روز بعد ازعمل بالمانع اسـت مطالع. 8
  . چشم عمل شده نيز مانعي ندارد

در روزهاي بعداز عمل در صورتي كه دچار كاهش ديد چشم،قرمزي،حساسيت به نور يا درد دائمي چشم .  9
جراح خـود بـه اورژانـس بيمارسـتان مراجعـه      درصورت عدم دسترسي به .شديد به پزشك خود مراجعه كنيد

  .كنيد

  .تاريخ عمل را به ياد داشته باشيد ودر هر مراجعه بيان كنيد. 10

  .سافرت با هواپيما يا هر وسيله اي ديگر بالمانع استاز روز بعداز عمل م. 11

د،جلوي خشـك  كه بايستي شب ها با مصرف پما.اغلب تا مدتي چشم اندكي باز مي ماند,در جراحي پتوز. 12
پس از چند ماه چشم با شرايط فوق سازگار شده ونياز بـه مصـرف پمـاد     "كه معموال.شدن چشم گرفته شود

  .نيست

بعداز عمل پتوز،در نگاه به پايين سفيدي چشم بيشتر از طرف مقابل ديده مي شود كه يكـي از عـوارض   . 13
  .اجتناب ناپذير عمل است وبايد از قبل در مورد آن تصميم گرفت
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درحاليكه به نظر شـما عاليـم   ( در عمل جراحي پتوز گاهي الزم است عمل در هر دو چشم صورت گيرد. 14
  .)بيماري يك طرفه است

طرز مصرف قطره وپماد را از .مصرف قطره هاي چشمي بايد حداكثر تا يك ماه پس از عمل ادامه يابد. 15
از مصرف . در هر مراجعه داروهاي مصرفي را با خود بياوريد ونام آنها را ياد بگيريد.پزشك خود سوال كنيد

  .زيدخودسرانه دارو بپرهي


