Blepharochalasis
Operacja plastyczna zwiotczenia powiek (blefarochalasis)

Co oznacza zwiotczenie powiek:
Zwiotczenie powiek (blepharochalasis) jest to nadmiar skóry górnej lub dolnej powieki z ewentualnym
uwypuklaniem się pod skórę tłuszczu okołogałkowego.
Cel zabiegu:
Oczekiwanym celem zabiegu jest korekcja estetyki, ew. funkcji powieki, w przypadku ograniczenia
pola widzenia przez nadmiar skóry od góry jest celem rozszerzenie pola widzenia o ten zakres.
Oczekiwana korzyść z zabiegu jest:
Estetycznym i czynnościowym efektem operacji jest młodzieńczy wygląd powiek, w przypadku
ograniczenia pola widzenia nadmiarem skóry z góry dojdzie do rozszerzenia pola widzenia o ten
zakres.
Jaka jest procedura przed zabiegiem:
Konieczne jest badanie przedoperacyjne z badaniem krwi na krzepnięcie. Odstawienie leków
hamujących krzepliwość krwi po konsultacji z lekarzem rodzinnym lud internistą. Przed zabiegiem
przeprowadzona jest fotodokumentacja.
Zabieg jest opłacany przez ubezpieczalnię zdrowotną tylko w przypadku, gdy stan kliniczny
wielkością i powagą dostatecznie ogranicza pole widzenia pacjenta, w reszcie przypadków pacient
zabieg opłaca sam.
Jaka jest procedura w czasie przeprowadzania zabiegu:
Dokładne zmierzenie nadmiaru skóry, która będzie usunięta, przepowadza się na leżąco i na
siedząco, kiedy na opadnięcie zwiotczałej skóry ma wpływ grawitacja, linia cięcia jest oznaczona
niezmywalnym pisakiem, jest skontrolowana czynność powiek przy zamknięciu i otwarciu oczu.
Operacja przeprowadzana jest w znieczuleniu miejscowym po dokładnym odkażeniu oka i jego
okolicy. Następnie będzie przeprowadzone cięcie wg. poprzedniego oznaczenia i nadmiar skóry
zostanie usunięty, ewentualnie i tłuszcz okołogałkowy, o ile lekarz zleci ten zabieg.
Rana zostanie zszyta delikatnymi szwani skórnymi, opatrzona roztworem dezynfekcyjnym i pacjent
będzie godzinę siedział w poczekalni z wilgotnym opatrunkiem uciskowym. Następnie ten opatrunek
zostanie usunięty i na rany zostanie delikatnie naklejony pasek materiału kryjącego.
Jaka jest procedura po przeprowadzeniu zabiegu:
Nie ma żadnych ograniczeń.
Jakie są możliwe ograniczenia zwykłego trybu życia, zdolności do pracy i ew. zmiany
kwalifikacji zdrowotnej:
Ograniczenie zdolności do pracy jest zależne od wykonywanej pracy, określi państwa lekarz okulista.
Po zabiegu polecamy 14 dni ograniczenie wysiłku fizycznego, zakaz kąpieli w basenie, nie stosować
makijażu, nie opalać się, nie chodzić do solarium. Można używać okulary słoneczne.
Jaka jest procedura lecznicza, ewentualne działania profilaktyczne i przeprowadzenie zabiegu
kontrolnego:
Zmiana opatrunku w dzień po zabiegu, dalsze kontrole wg. stanu klinicznego i decyzji lekarza
prowadzącego, usunięcie szwów skórnych po 7-10 dniach od zabiegu, fotodokumentacja po
zakończeniu procesu gojenia.

