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. شما تحت عمل جراحي آب مرواريد قرار گرفته ايد

لذا جهت بازيـافتن هرچـه سـريعتر سـالمتي خـود      

  : توصيه هاي زير را  به دقت انجام دهيد

در چند روز اول بعد از عمل ممكن است با  - 1

ن محافظ كوچكترين فشار، زخم باز شود، بنابراي

پالستيكي را بخصوص هنگام خواب به چشم 

 .داشته باشيد

 

محافظ پالستيكي را روزانه با آب و صابون  - 2

 .شستشو دهيد

از مصرف . داروها را طبق دستور استفاده كنيد - 3

 .رانه دارو خودداري كنيدخودس

 .در هر مراجعه داروها را با خود بياوريد - 4

  

روز بعد از  5درصورت نداشتن مشكل خاص،  - 5

  . كنيد عمل مي توانيد استحمام

 سرما يا گرماي هوا آسيبي به چشم عمل شده - 6

  .وارد نمي كند

نماز خواندن از روز اول با تيمم با سنگ تميز   - 7

نع است، ولي تا يك هفته از يا وضوي جبيره بالما

سجده كردن خودداي كنيد و مهر را به پيشاني 

  .نزديك كنيد

مطالعه، تماشاي تلويزيون و فعاليتهاي عادي  - 8

  .زندگي ، بدون فعاليت شديد مانعي ندارد

ديد شما در چند روز اول يعد از عمل ممكن  - 9

است كامل نباشد كه احتماال به علت تورم قرنيه يا 

  .خيه ها مي باشدوجود ب

كپسول عدسي ممكن است ماهها يا سالها  -10

بعد از عمل كدر شده و باعث كاهش بينايي شود 

كه اين مشكل به راحتي با ليزر به طور سرپايي 

  .درمان مي شود

  
  

  

  توجه

سال جهت بررسي مشكالت احتمالي رحداقل يكبار د

  .به چشم پزشك مراجعه كنيد.... مانند آب سياه و

 

نوك پماد را نزديك شيار چشمي قرار داده و در  .1

حالي كه به باال نگاه مي كنيد حدود نيم تا يك 

 .سانتي متر از پماد را داخل شيار قرار دهيد

 .پلك پايين را بعد از استعمال رهاكنيد .2

حداقل  ،در صورت مصرف بيش از يك نوع پماد .3

 . دقيقه بين مصرفشان فاصله بگذاريد 10
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نحوه صحيح چكاندن قطره در چشم

  

ري براي چكاندن قطره از شخص ديگ .1

 .كمك بگيريد

اي خود را با آب و پيش از استفاده دسته  .2

 .صابون بشوييد

ظرف دارو را در دست خود  ،قبل از مصرف .3

 .اي بدن برسدنگاه داريد تا دماي آن به دم

مراقب باشيد تا نوك قطره چكان با جايي  .4

 .تماس پيدا نكند

 .سر را به سمت عقب متمايل كنيد .5

پلك پايين را به آرامي پايين بكشيد تا   .6

 .شياري ايجاد شود

مي كنيد قطره را در در حاليكه به باال نگاه   .7

 .چشم بچكانيد

 
  

  

قطره نبايد نوك آن با پلك،  درهنگام چكاندن .8

 .س پيدا كنداقرنيه، يا مژه ها تم

 .يين را بعد از استعمال رها كنيدپلك پا .9

 مدتبه به آرامي چشم را بعد از چند ثانيه  .10

 .ببنديد دقيقه 2تا  1 حداقل

درصورتي كه از بيش از يك قطره استفاده  .11

دقيقه بعد از  5مي كنيد، قطره دوم حداقل 

 .شودقطره اول چكانده 

  

  بيمار گرامي

به محض ايجاد درد چشم، قرمزي، 

حساسيت به نور، كاهش ديد و 

ترشح چركي از چشم بالفاصله 

 مراجعه كنيد

  

به اميد سالمتي و بهبودي هرچه 

  سريعتر شما بيمار گرامي
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