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TÁJÉKOZTATÁS  
MŰANYAG SZEMLENCSE BEÜLTETÉSE UTÁNI TEENDŐKRŐL  

 
 
 
A műtét utáni teendői, a gyógyulás várható folyamata 
 
A műtött szem teljes gyógyulási ideje 4-6 hét, ezen idő alatt a szem látása fokozatosan javul.   
 
A műtét után szemcseppet fog kapni, melyet több hétig kell majd használni. Kezelőorvosa 
elmagyarázza, Ön jegyezze fel, hogyan és milyen gyakran kell majd cseppentenie Önnek vagy 
családtagjának. Gondos szappanos kézmosás után az operált szem alsó szemhéját húzza le, 
nézzen felfelé és a cseppentés közben nézzen kissé felfelé. A cseppet a szemgolyó és a szemhéj 
közötti árokba, az orr felőli oldalon a kötőhártyára cseppentse, úgy, hogy a cseppentő ne érjen a 
szeméhez. Ha kenőcsöt is kapott, azt is hasonlóan kell használni, de általában csak éjszaka, 
közvetlenül lefekvés előtt. 
  
 
Szemcsepp: ……………………..     naponta ……. –szor 
 
Kenőcs:  …………………………     naponta ……. –szor 
 
 
Ha kellemetlen érzése, fájdalma lenne a műtét után, fájdalomcsillapítót bevehet. A 
fájdalomcsillapító típusát, adagját kezelőorvosával előzetesen beszélje meg. Ha panaszai nem 
enyhülnek, forduljon kezelőorvosához.  
 
Javasolt fájdalomcsillapító: …………………….. naponta …… -szor 
 
 
Kezelőorvosával szintén tisztázza a műtét utáni kontroll vizsgálatok időpontját, melyek során 
felmerülő kérdéseire állapotának megfelelő választ kaphat. A szem teljes gyógyulása 2-6 hetet 
vesz igénybe, ezután lehet felírni az olvasó, távolra látó vagy munkához használandó új 
szemüveget.  
 
Kontroll időpontja: ………………………. 
 
 
Egyes tünetek esetén azonnali kezelésre van szükség. Azonnal értesítse / keresse fel 
kezelőorvosát, a műtétet végző intézményt, ha a következőket észleli: 
 

 Erős fájdalom 
 Látásromlás 
 A szem fokozódó vörössége 

 
Elérhetőségek 
 
Kezelőorvos:   ………………………… 
 
Egynapos sebészet:  ………………………… 
 
Sürgősségi részleg: …………………………. 
 
 
Műtét után szabad:  
 

I. Levegőre kimenni, sétálni, erős napsütésben napszemüveg viselése javasolt.  



 
II. Korábbi szemüvegét viselheti, ha az nem zavarja, az új szemüvege felírásáig.  

 
III. Olvashat, televíziót nézhet, ha az nem fársztja a szemét. 

 
IV. Nem megerőltető, hajlongással rázkódással járó testmozgást végezhet. 

 
Műtét után nem szabad: 
 

Szemet dörzsölni, nyomogatni, zsebkendővel itatgatni. 
 

Hajolni és 1-2 kilónál nagyobb súlyt emelni. 
 

Tisztálkodás során az operált szembe nem kerülhet víz, ha ez megtörténne, soron kívül 
cseppentsen egyet a felírt szemcseppből. 

 
Székrekedést kerülni kell, diéta, enyhe hashajtó segítségével. 

 
Éjjel ne aludjon az operált szem oldalán. 

 
A látásjavulás valószínűsége 
 
A legtöbb szem látása jelentősen javul a műtét után, a műtét után olvashat, TV-t nézhet. A 
gyógyuló szemnek időre van szüksége, hogy a végleges látóélesség kialakulhasson. Ne feledje, 
hogy ha a szemét érintő más betegsége is van (cukorbetegség, zöldhályog vagy időskori 
szemfenék elváltozás) akkor a látása a sikeres műtét után bár javul, de sem lesz tökéletes. 
 
A szürkehályog műtét előnye és kockázata 
 

A műtét legnagyobb előnye a látóélesség és a színlátás javulása. A kiválasztott műlencse révén a 
régebbi fénytörési hibáin is tudunk javítani. A műtét után távolra és / vagy közelre továbbra is 
szüksége lehet szemüvegre, hiszen a beültetett műlencse nem tud alkalmazkodni a távolsághoz.  

 

Reméljük, hogy ezek az információk segítik a szürkehályog műtét utáni gyógyulását. Ha további 
kérdése van, készséggel állunk rendelkezésére azok megválaszolására. 

 

#!AKTDATUM; 

 

 
Tájékoztatást adó orvos aláírása 

 

 

 

     beteg olvasható aláírása 
beteg neve (olvasható): #!NEV; 
TAJ szám: #!TAJ; 

vagy              törvényes képviselő aláírása 
(1) 
törv. képv. neve (olvasható): 
születési ideje: 
születési helye: 
lakcíme: 

(1) Cselekvőképesség, vagy korlátozott cselekvőképesség esetén a beteg helyett CSAK a törvényes képviselő írhatja 
alá 




