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INDLEDNING
Grå stær er en tilstand hvor øjets biologiske linse
bliver uklar. Sædvanligvis er det forbundet med
høj alder, men kan dog forekomme i alle aldre og
endda være medfødt. Grå stær kan optræde hyppigere ved visse almene sygdomme, samt i forbindelse med medicinsk behandling af disse.
Behandling for grå stær er kirurgisk og foregår i
dråbe-bedøvelse (det vil sige INGEN injektion).
Resultatet efter en grå stær operation er i langt de
fleste tilfælde godt. Hvis øjnene fejler andet end
grå stær, er det noget vanskeligere at forudsige
resultatet. For at få det optimale udbytte af en
operation skal man efterfølgende påregne at bruge briller både til afstand og læsning. Disse kan
udmåles efter ca. 4-5 uger.
FØR OPERATIONEN
Forundersøgelse finder sted 1-2 uger før operationen. Her gives recept på de dråber du skal
bruge efter operationen. Det er tilrådeligt at købe
dem, således at de er i hjemmet når du kommer
hjem fra operation.
BEDØVELSE
Dråbebedøvelse, ingen injektion. Beroligende
tablet kan gives ved behov.
OPERATIONEN
Du ligger på et operationsleje, øje og øjenomgivelser renses og der placeres en afdækning over
hovedet. En lille klemme sørger for at øjet er
åbent under operationen. Den generer mindst
hvis du undlader at knibe øjnene i. Der vil være en
del svien, men ingen egentlige smerter. Der bliver
skyllet med en del vand.
Der lægges et lille snit på et par mm i øjet, og igennem dette fjernes uklarhederne i øjets linse ved

hjælp af ultralyd (phacoemulsification). I den del
af den biologiske linse som efterlades, placeres en
kunstig linse. Den kunstige linse holder hele livet,
men den tilbageværende del af den biologiske
linse, kan i nogle tilfælde blive uklar (efterstær).
EFTER OPERATIONEN
Der er ikke behov for forbinding. Da pupillen er
stor i ca. et døgn efter operationen, vil der være
et noget tåget syn samt fornemmelse af en halo
omkring lys. Du skal komme til kontrol efter 3
dage samt efter ca. 2 uger. Øjet skal dryppes med
dråber i 2-3 uger efter operationen.
Du må ikke spille tennis eller badminton i 2 uger
og det er ikke tilladt at gå i svømmebad eller
havbad i 2 uger efter operationen.
I de fleste tilfælde er det tilstrækkeligt at være
væk fra sit arbejde frem til kontrollen på 3. dag.
SENFØLGER OG EVENTUELLE KOMPLIKATIONER
Som ved alle andre operationer er der også ved
grå stær operation en lille risiko for at der kan
tilstøde komplikationer. Den hyppigste betydende
komplikation er en hævelse i den gule plet (Cystoidt Maculaødem). Denne forsvinder i de fleste
tilfælde spontant, men kan i sjældne tilfælde betyde, at resultatet bliver dårligere end forventet.
Nethindeløsning ses hos mindre end 1% af opererede øjne og kan opstå mange måneder efter en
grå stær operation. Dette kræver en operation for
at redde synet.
Endelig er der nogle ekstremt sjældne komplikationer i form af svær betændelse i det indre øje og
svær blødning bagtil i øjet. Disse komplikationer
er potentielt synstruende og vanskelige at behandle.
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