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Leczenie oczu
Podczas badania i leczenia oczu często zachodzi konieczność stosowania
kropli do oczu, które mogą mieć wpływ na zdolność widzenia.
Są to na przykład:
 Znieczulające krople do oczu, które służą do uśmierzania bólu.
Ich działanie może trwać kilka godzin. Nie wpływają one na
zdolność widzenia, ale może zostać założony na oko opatrunek,
którego zadaniem jest zapobieganie przypadkowemu dotknięciu
oka przez pacjenta. Nie należy prowadzić pojazdów ani
obsługiwać maszyn z opatrunkiem na oku. Można zdjąć
opatrunek na czas prowadzenia pojazdu, ale należy zadbać o
zamknięcie okien pojazdu, aby uniknąć dostania się do oka kurzu
lub pyłu.
Jeśli jednak problem z oczami w jakikolwiek sposób wpływa na
jakość widzenia, nie wolno prowadzić pojazdów.
 Krople, które są stosowane, aby powiększyć źrenicę oraz
rozluźnić oko. Efekty mogą utrzymywać się przez 1 lub 2 dni.
Pacjenci będą widzieć nieostro, a jasne światła będą wydawały
się im bardzo jasne. W żadnym wypadku nie wolno prowadzić
pojazdów ani obsługiwać maszyn.
 Do otrzymania zarysu zadrapań na powierzchni oka może zostać
wykorzystany pomarańczowy barwnik. Nie wpływa on na jakość
widzenia.

 Krem lub krople z antybiotykiem mogą na parę chwil
spowodować nieostre widzenie. Powinno to szybko
ustąpić po zamruganiu powiekami
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Pacjenci, którym założono opatrunek na oko, powinni pamiętać o tym, aby
oko pod opatrunkiem było zamknięte — dzięki temu powieka chroni oko.
Przed kontaktem z oczami, a także po jego zakończeniu, należy umyć
ręce.
Dotrzymywanie ustalonego terminu kolejnej wizyty jest niezwykle ważne.

Dodatkowe porady i informacje
Oddział ratunkowy (Emergency Department) 01935 384 355

Jeśli życzą sobie Państwo otrzymać tę ulotkę w innym
formacie, na przykład dużym drukiem, prosimy zadzwonić
na numer telefonu:
01935 384 256
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