GRØN STÆR BEHANDLING

Hellerup 3977 7070 | Lyngby 3977 7070 | Odense 6548 7070 | Skørping 9839 2244
info@cfrhospitaler.dk - www.cfrhospitaler.dk

INDLEDNING
Grøn stær er en tilstand, hvor trykket i et øje er så
højt at synet bliver beskadiget. Der er to hovedtyper af grøn stær – den kronisk åbentvinklede
(snigende og initialt uden symptomer) og den
akutte snævervinklede (pludseligt indsættende
smerter, regnbuesyn, synsnedsættelse og rødme
i forbindelse med kvalme og opkastning). Den
akutte grønne stær udvikler sig sædvanligvis så
hurtigt, at man ikke er i tvivl om, at man skal søge
læge. Det betyder, at man ved hurtig indgriben
har gode chancer for at redde synet. Den kroniske grønne stær opdages oftest tilfældigt eller ved
screening, og den synsnedsættelse der findes er
permanent. Det er derfor vigtigt at opdage den så
tidligt som muligt for at begrænse synstabet.
Det anbefales i den forbindelse at gå regelmæssigt til undersøgelse hos øjenlægen, især hvis der
er grøn stær i den nærmeste familie.
Behandlingen af den kroniske grønne stær er
primært forskellige typer af øjendråber. Hvis dette
ikke er tilstrækkeligt, kan laserbehandling eller operation blive nødvendig. Dette er dog sjældent.
Laserbehandling for grøn stær foretages kun efter
nøje overvejelse ved de løbende konsultationer.
Dog kræver akut grøn stær hurtig indgriben.

FØR OPERATIONEN
Du vil blive informeret om behandlingen og det
forventede resultat.
På operationsdagen skal du møde ½ time før behandlingen for at få øjet dryppet med pupil-sammentrækkende øjendråber.
BEDØVELSE
Øjet bedøves med dråber.
OPERATIONEN
Indgrebet foretages mens du sidder op foran laser-apparatet. Der påsættes en kontaktlinse som
skal lede laser-lyset frem til det område som behandles. Der er let ubehag forbundet med behandlingen, mest på grund af det skarpe lys som behandleren bruger.
EFTER OPERATIONEN
Du kan forlade klinikken umiddelbart efter operationen, da der kun er begrænsede gener i form af
sløret syn.
SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER
Små blødninger fra regnbuehinden ses en sjælden
gang og der kan opstå forbigående stigning af
øjentrykket.
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