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ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ 
 

 

Οδηγίες για μετά την επιστροφή στο σπίτι 
 

• Είναι πολύ σημαντικό να δώσετε  πολύ μεγάλη προσοχή στην υγιεινή των ματιών για 7 ημέρες μετά την 

επέμβαση. 

• Πλένετε πάντα τα χέρια σας πριν τη χρήση κολλυρίων. 

• Κατά την διάρκεια του ύπνου τοποθετείστε τα οφθαλμικά καλύμματα για προστασία. Κολλήστε τα 

καλύμματα στο πρόσωπο με την ειδικά χάρτινη ταινία. 

• Μην ακουμπάτε και μην τρίβετε τα μάτια σας. 

• Μην σκουπίσετε τα μάτια σας με κοινά χαρτομάντηλα τις πρώτες 5 ημέρες από την επέμβαση. 

Χρησιμοποιείστε αποστειρωμένες γάζες. Αποφύγετε το ρυπογόνο περιβάλλον και χώρους με καπνό. 

• Προστατέψτε τα μάτια σας από την ηλιακή ακτινοβολία φορώντας γυαλιά ηλίου. 

• Μπορείτε να γυμναστείτε 15 τουλάχιστον ημέρες μετά την επέμβαση και σε συνεννόηση με τον γιατρό 

σας. 

• Μη κολυμπήσετε για 7 ημέρες και μην αφήσετε το νερό να τρέξει επάνω στα μάτια σας. Λούζεστε με 

τη βοήθεια κάποιου άλλου ατόμου και με το κεφάλι γερμένο προς τα πίσω και τα μάτια κλειστά, όπως 

στο κομμωτήριο. 

• Μη χρησιμοποιήσετε καλλυντικά προσώπου, make-up, μάσκαρα καθώς και φακούς επαφής, για 

τουλάχιστον 15 ημέρες μετά την επέμβαση. 

• Από την επόμενη ημέρα της επέμβασης μπορείτε να επιστρέψετε στις συνήθεις καθημερινές σας 

δραστηριότητες όπως διάβασμα, θέαση τηλεόρασης, εργασία σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ακόμα και 

να επιστρέψετε στην εργασίας σας, εφόσον νιώθετε άνετα.   

• Ακολουθείστε τη φυσιολογική καθημερινή σας διατροφή. 

• Αποφύγετε να οδηγήσετε έως ότου αισθανθείτε σίγουροι για την όρασή σας.  

• Φάρμακα που παίρνετε για άλλες παθήσεις θα εξακολουθήσετε να τα παίρνετε κανονικά. 

 

Φυσιολογικά και αναμενόμενα συμπτώματα 
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Μετά την επέμβαση, η όραση σας θα είναι σχετικά θαμπή, σαν να βλέπετε μέσα από γυαλιά που δεν έχουν 

καθαρούς φακούς. Μπορεί επίσης να νιώσετε κάποια από τα ακόλουθα συμπτώματα:  

• αίσθηση ξένου σώματος 

• φαγούρα 

• δακρύρροια 

• ερυθρότητα 

• κοκκινίλες στην άσπρη περιοχή του ματιού 

• οίδημα των βλεφάρων 

• ευαισθησία στο φως 

• πονοκέφαλος 

  

Όλα τα παραπάνω συμπτώματα  είναι απολύτως φυσιολογικά και παροδικά. Τα κολλύρια σας, τα τεχνητά 

δάκρυα και ένας καλός ύπνος μετά την επέμβαση θα σας βοηθήσουν να τα αντιμετωπίσετε. 

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση επικοινωνήστε με το ιατρείο  
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