
ساعت بعد از عمل، محل عمل  را خشک نگه  42تا  -31

 دارید.

 

روز بعد از عمل  برای برداشتن بخیهه اها مراهعهه        5  -32

نمائید. قبل از مراهعهه دو  بگیریهد و مااهای خهاد را                

 بشائید.  

 

پس از برداشتن بخیه اا، روی محل بخیه اا پانسمان  -35

استریل گذاشته می شاد که باید خشک نگه داشته شهاند     

 واز های خاد حرکت داده نشاند. 

  

برای هلاگیری از ایجاد لک درمحل بر  روی پلک،            -35

 .ماه در معرض مستقیم آفتاب قرار نگیرید 1تا 

استفاده از عینک در 

چند روز اول بعد از 

عمل هم به منظور 
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یک هراحی زیبایی است کهه  جراحی پلک یا بلفاروپالستی

اا با برداشتن پاست و بافت اضافهی   شامل ترمیم افتادگی پلک

روند پیر شدن پهاسهت بهاعه          باشد.   ای می چربی و ماایچه

کشیده شدن پلکها، و ضعیف شدن عضالت مرباطه می شهاد   

باع  مشهکهل در     این مسئله عالوه بر ایجاد ظااری مسن تر،

. شما ممکن است ایهن رو        دید محیطی یا هانبی می شاد

 هراحی را به یکی از دالیل زیر انتخاب کنید:

 وهاد کیست اای زیر چشم

 افتادگی پلک اا

 مشکالت بینایی به علت پف پلک

 به عناان بخشی ازهراحی کشیدن صارت یا کشیدن ابرو

 
 

درصارتیکه قبل از عمل به سرماخاردگی، گلادرد، تبخها   -1

 .یا ار بیماری دیگری مبتالشدید،به پزشک اطالع داید

 

شهب بهه      34شب قبل از عمل شام سبک میل نمایید و از -4

 بعد ناشتا باشید.  

:قبل از عمل به نکات زیر توجه فرمائید  

لطفا از خاردن آسپرین یا مااد حاوی آسپرین یا ایباپروفن -1

افته بعد از عهمهل خهادداری       4تا یک افته قبل از عمل و 

فرمائید. اگر دارویی مصرف می کنید که روی گرد  خان و    

خانریزی تأثیر می گذارد سریعا" به پهزشهک خهاد اطهالع          

 داید.

لطفا از کشیدن مااد مخدر و مصرف الکل دو افته قبل از -2

افته بعد از عمل خادداری کنید. اگر مصرف ایهن      4عمل و 

 دو را متاقف نکنید بهبادی زخم اا بیشتر طا  می کشد

. 

لطفا پزشک را در هریان تمام ساابق پزشکی و درمهانهی       -5

 خاد قرار داید.  

 

 پس  از عمل رعایت نکات زیر ضروری است:

 

اشک ریختن، تارم و کبادی از عالئم عادی پس از هراحی -3

بلفاروپالستی می باشد که در طی افته او  هراحی بهباد 

 می یابد.

بعد از اینکه به اا  آمدید، روی چشمانتان کمپرس یخ   -4

گذاشته می شاد که باع  کم شدن ورم و کافتگی بعد از 

 هراحی می گردد.

به علت این که بعد از عمل پماد چشمی بهه چهشم شهما        -1

مالیده می شاد، ممکن است بعد از بها  آمدن تهاری دیهد         

 .داشته باشید

دستار دارویی خاد را طبق نسخه تجایز شده دقیهق و    -2

 کامل اهرا نمایید .

تنها مُسکنی که در افته ی او  پس از عمل تجایز می -5

گردد، استامینافن است و شما باید از مصهرف اهرگهانهه         

داروی ضد درد دیگر بدون نظر پزشک هراحتان اهتهنهاب   

 .نمایید

سیگار کشیدن و امچنین استنشاق دود سیگار سهبهب    -6

به تاخیر افتادن فرآیند ترمیم شده و باید شدیدا" اهتنهاب   

 .گردد

درد هزیی، کبادی و تارم پس از عمل طبیعی اسهت.     -7

استفاده از مسکن، کیسه یخ و مقداری صبر و تحمل بهرای  

ساعت بعد از عمهل از     24عبار از این مرحله الزم است. تا 

 کمپرس سرد استفاده نما ئید.

افته پس از عمل  فقط مایعات و غذااای آبکهی و    4تا  -4

 نرم  مصرف کنید تا نیاز به هایدن به حداقل برسد.

از آنجا که"ویتامین سی" به ترمیم مهحهل ههراحهی            -9

 افته بعد از عمل مصرف کنید.   4کمک می کند، آنرا تا 

روز بعد از هراحی را کامالً استراحت کنید. تها یهک         -31

باله    4ه 1افته بعد از هراحی انگام خااب زیر سر خاد 

قرار داید تا سرتان باالبیاید و نسبت به بدنتان از ماقعیهت  

 باالتری برخاردار شاد.

به ایچ وهه خم نشاید، وسایل سنگین بلند نکنید یا  -33

فعالیت سنگین انجام نداید.از بلند کردن و بهلهل کهردن       

 کادکان بپرایزید.

تا یک افته بعد از عمل رانندگی نکنید. یک اهفهتهه       -34

 . استراحت، مرخصی و دوری از کار تاصیه می شاد
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