
הפנייה לניתוח מד"ר אוחיון
ביומטריה

מכתב כללי מרופא משפחה שאין מניעה מניתוח בהרדמה כללית
אק"ג + בדיקות דם + צילום חזה

נא לתאם בדיקת מרדים באסותא רמת החייל טרם הניתוח בטל' 03-764-4444
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מסמכים שצריך להביא ליום הניתוח

הדרכה לניתוח רשתית (ויטרקטומיה) בהרדמה כללית 

הכנה ביום הניתוח

יש ליטול את כל התרופות הקבועות כרגיל
יש צורך להיות בצום של אוכל 6 שעות ושל מים 4 שעות לפני הניתוח

יש להסיר כל איפור באזור הפנים כבר מיום לפני הניתוח, ולהגיע ללא תכשיטים
ניתן לקחת כדור הרגעה כשעה וחצי לפני הניתוח

חובה להגיע עם מלווה ליום הניתוח
במידה ומופיעה דלקת עיניים טרם הניתוח יש להודיע על כך מיד למנתח
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(טלפון לבירורים: לריסה - 054-615-3265)
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מה לצפות בסיום הניתוח?
העין תהיה חבושה עד ליום הביקורת למחרת (החבישה תוסר ע"י צוות המרפאה)

אין לגעת, ללחוץ או לשפשף את גלגל העין בשום אופן
במקרה של כאבים ניתן לקחת משככי כאבים כגון אקמול או אופטלגין

יש לישון עם מגן העין למשך כשבוע, במהלך היום ניתן להיות ללא מגן בתוך
הבית אך במידה ויוצאים מהבית יש להרכיב משקפי שמש או מגן עין

בסיום הניתוח תקבלו מרשם לקניית טיפות תרופתיות
בימים הראשונים תיתכן תחושה של חול/יובש/שריפה בעין וכן ראייה מטושטשת

הראייה צפויה להשתפר בהדרגה לאחר כשבועיים ושיפור נוסף בשבועות שלאחר
מכן

יש להגיע לביקורת ד"ר אוחיון יום וגם כשבוע לאחר הניתוח
אסור לשטוף את העין לרבות חפיפת שיער ב-7 ימים לאחר הניתוח

במידה והושאר גז בחלל העין יש לשמור על תנוחת ראש מטה כפי שהוסבר מיד
לאחר הניתוח, אסור לשכב על הגב/לעלות לטיסות או למקומות גבוהים (כגון

ירושלים)
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איך מטפטפים טיפות?
קיבלת 2 סוגי טיפות, אנטיביוטיקה וסטרואידים

יש לטפטף את שני הסוגים 5 פעמים ביום (כל 3 שעות). אין צורך להזליף בלילה.
מספיקה טיפה אחת בכל פעם

יש להמתין 5 דקות בין 2 סוגי הטיפות
יש להזליף את הטיפה מהאוויר ללא מגע במשטח העין
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לשטוף ידיים,  להרים את  
הראש לאחור 
 ולהסתכלעל 

התקרה

123

להשתמש באצבע המורה 
כדי למשוך בעדינות את

העפעף התחתון כדי
ליצור כיס

להזליף בעדינות טיפה
אחת. לא לתת לקצה
הבקבוק לגעת לעין,

אצבעות או משהו אחר
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