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Postoperativa instruktioner vid ögonlocksplastik 

1. De första 24 timmarna efter operationen bör man hålla sig i stillhet och vila med 

huvudet i högt läge. Ta hjälp av någon i din närhet när du kommer hem, så att du 

kan få assistans. 

 

2. Sov på rygg de första tre till fyra nätterna med tre eller fyra kuddar under huvud 

och rygg. Detta bidrar till att minska graden av svullnad och blåmärken runt ögonen. 

Graden av svullnad och blåmärken beror dels på hur omfattande operationen är, 

men även på individuella faktorer då en del lättare får blåmärken än andra.  

 

3. För att minska svullnad och obehag kan du under det första dygnet lägga kalla 

kompresser på ögonen. Ta kallt isvatten dränk kompresserna i det, krama ur och 

lägg dem på ögonen. Behåll kompresserna på till dess att de förlorat sin kylande 

effekt. Blöt kompresserna på nytt i det kalla isvattnet och upprepa.  

 

4. Om du känner smärta efter operationen kan du ta receptbelagda läkemedel enligt 

anvisningarna. Kom ihåg att ta läkemedlen tillsammans med mat för att undvika 

illamående. Istället för receptbelagda smärtstillande kan du ta Tylenol 

(Acetaminophen).  

 

5. Om du blir ordinerad oral antibiotika ska du äta hela kuren enligt instruktion. 

 

6. Om du äter Vita Medica-tillskott kan du börja ta dem igen när du kommer hem. 

Inga andra läkemedel bör tas under de första 10 dagarna efter operationen. Undvik 

alkohol den tid som du tar mediciner. 

 



 

 
 

Renaissance Clinique  •  Strandvägen 15  •  114 56 Stockholm   

Tel: 08- 66 70  800  •  Fax:  08- 665 60 90  

E-mail Adress: contact@renaissanceclinique.com  •  www.renaissanceclinique.com  Page 2 
 

7. Ring din läkare omedelbart om du upplever något av följande: 

Feber med en temp över 39 grader. Frossa och skakningar. Kraftig smärta som inte 

svarar på smärtlindring. Klarröd blödning från operationsområdet. Plötslig betydande 

svullnad på ena eller båda ögonen. 

 

8. Om din läkare ger dig ögonsalva eller ögondroppar efter operationen. Bli inte 

orolig om du får salvan i ögonen och din syn blir lite grumlig. Det är normalt och 

ofarligt. Fortsätt behandlingen till ditt återbesök efter operationen.  

 

9. Drick mycket vätska. Det är lätt att man blir uttorkad efter en operation och 

uttorkningen kan leda till att man mår illa och känner sig yr.  

 

10. Efter 24 timmar kan du tvätta ansiktet försiktigt med en mild tvål och försiktigt 

badda området torrt med en ren handduk. Stygnen tas bort efter tre till fem dagar.  

 

11. Ansträng inte ögonen de första tre till fem dagarna med längre läsning eller 

tevetittande.  

 

12. De första fyra till sex veckorna bör du undvika ansträngande aktivitet. Undvik att 

böja dig fram och tunga lyft den första veckan. Ansträngning som höjer blodtrycket 

kan orsaka blödningar. Du kan återuppta lätt motion efter ditt första postoperativa 

återbesök hos din läkare. 

 

13. Då man kan bli ljuskänslig efter operationen rekommenderas att man använder 

mörka solglasögon när man vistas utomhus de första tre veckorna. 

14. Om du använder kontaktlinser bör du göra ett uppehåll efter operationen och 
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vänta ungefär fem dagar innan du börjar använda dem igen. Under den tiden får 

ögonen möjlighet att läka och återfå sin normala funktion att återfukta.  

 

15. Använd inte smink under de första två till tre veckorna, eller enligt instruktioner 

från din läkare.  

 

16. Efter operationen rekommenderas att man använder solskyddskräm SPF 15 de 

första tre månaderna för att skydda området från att brännas. Nya ärr är mycket 

känsliga mot solljus och bränns lätt. 

 

17. Två veckor innan operationen bör man undvika all form av nikotin. Nikotin är 

kärlsammandragande och kan öka risken för onödig postoperativa komplikationer. 

Rökning eller användning av icke godkända läkemedel kan leda till komplikationer 

och äventyra resultatet av din operation. 

 


