عمل فمتولیزیک  FemtoLASIKبرای اصالح عیب انکساری چشم انجام میشود .مزیت اصلی عمل فمتو لیزیک نسبت به
سایر روشها ،بهبود سریعتر بینایی و دقت باال در اصالح شماره چشم است .در م(وارد خ(اص مانن(د آستیگماتیس(م ب(اال ،دوربی(نی
(شماره های مثبت) ،و شماره های باالتر نزدیک بینی با عمل فمتو لیزیک خطر کدورت قرنیه وجود ندارد .برای انجام این عمل
حتمًا باید ضخامت قرنیه کام ً
ال مناسب باشد .در افرادیکه مشکوک به کراتوکونوس یا قوز قرنیه هس(تند و ی(ا توپ(وگرافی قرنی(ه
کام ً
ال طبیعی نیست نباید عمل فمتو لیزیک انجام شود .کسانیکه برای استخدام در مشاغل خاص (مانند نیروهای نظ(امی) عم(ل
جراحی انجام میدهند نباید تحت عمل فمتو لیزیک قرار بگیرند.
قبل از عمل :اگر سابقه بیماری خاصی دارید یا دارویی مصرف میکنید ،یا س(ابقه بیم(اری چش(م در خ(انواده داری(د ب(ه پزش(ک
اطالع دهید .از چند روز قبل از عمل از وسایل آرایش چشم استفاده نشود .بهتر است قبل از عمل به حمام بروید.
روز عمل :ممکن است معطلی شما بیش از مقدار پیشبینی شده باشد .در صورت ل(زوم میتوان(د ی(ک نف(ر از دوس(تان ی(ا اق(وام
همراه شما باشد .نوبت جراحی بر اساس نوع عمل و پزشک جراح جابجا میشود و به ط(ور دقی(ق قاب(ل تع(یین نیس(ت و ممکن
است انجام جراحیها برای انجام معاینات یا کالیبراسیون دستگاههای لیزر به طور موقت متوقف شود.
حین عمل :عمل فمتولیزیک در دو مرحله انجام میشود .قبل از عمل اطراف چشمها و نیم(ه ب(االی ص(ورت ب(ا محل(ول ض(د
عفونی کننده پاک میشود و بعد از آن نباید به صورت خود دست بزنید .برای تمیز مان(دن محی(ط عم(ل ی(ک ش(ان پالس(تیکی
اطراف چشمها چسبانده میشود .سطح چشم با قطره بی حس میشود .از وسیلهای برای باز نگهداشتن چش(مها اس(تفاده میش(ود
که اگر چشمها را راحت باز کنید ،آزاردهنده نخواهد بود .بعد از بی حسی مجدد با قطره ،وسیلهای روی چشم ق((رار داده میش((ود
که ممکن است کمی احساس فشار یا تاری مختصر دید ایجاد کند .با کمک اشعه دقیق لیزر فمتوسکند ،الیه نازکی به ضخامت
 100میکرون در قرنیه آماده میشود ،بعد از این مرحله تا مدتی دید حالت م(ه آل(ود دارد .در مرحل(ه دوم ،الیهای ک(ه قبال آم(اده
شده از روی چشم برداشته میشود و لیزر اکسایمر ،برای اصالح شماره ،قرنیه را با دقت ب(اال ت(راش میده(د ،الی(ه ن(ازک قرنی(ه
مجددًا به جای خود برگردانده میشود.
هفته اول بعد از عمل :بعد از انجام عمل ،تا یک هفته نباید چشمانتان را با دست م(الش دهی(د و نبای(د آب ب(ا چش(م تم(اس
داشته باشد .داروها را طبق دستور استفاده کنید .اگر احساس ناراحتی غیر ع((ادی داش(تید ب(رای معاین(ه ب(ه چش(م پزش(ک و ی(ا
اورژانس چشم پزشکی (اصفهان ،بیمارستان فیض) مراجعه کنید.
داروهای بعد از عمل:
 هفته اول :قطره چشمی سیپروفلوکسازین ( )Ciplexهر  6ساعت ،قطره چشمی بتامت((ازون ه((ر  6س((اعت و و قط((ره اش((کمصنوعی در صورت لزوم.
ریختن فقط یک قطره در هر چشم کافی است .اگر قطره ها همزمان بودند باید با فاصله حدود  10دقیقه از هم در چشم ریخت((ه
شوند .موقع خواب نیاز نیست برای ریختن قطره ها از خواب بیدار شوید.
 بعد از هفته اول ،دیگر نیازی به مصرف قطره آنتی بیوتیک نیست ،قطره بتامتازون هر  12ساعت تا یک ماه دیگر ادام(ه یاب(د.قطره های اشک مصنوعی (مثل قطره  ، Sinaloneیا  Artipicفرم ساده یا  Advancedیا قطره های مشابه) ،ژل (مثل
 Liposicیا  ) Najo-tearsبرای راحتتر شدن چشم در حد نیاز ،قابل استفاده هستند .بعد از جراحی در هر زمان که نیاز ب((ود
برای رفع ناراحتی سطح چشم میتوانید از هرنوع قطره اشک مصنوعی استفاده کنید .استفاده از پم((اد چش((می س((اده (Simple
 eye ointیا  )Lubratexهرشب قبل از خواب کمک میکند صبح در زمان بیدار شدن چسبندگی چشمها بهبود یابد.
بعد از سه ماه :در صورت لزوم میتوانید برای معاینه بینایی سنجی مراجعه کنید.
بعد از یک سال :میتوانید برای معاینه بینایی سنجی مراجعه کنید.
پیگیری طوالنی مدت :معاینه سالیانه بینایی سنجی برای بررسی کمک کننده است.
مالحظات کلی :به طور کلی بعد از انجام ج(راحی  FemtoLASIKتم((ام فعالیته((ای ع((ادی و روزان((ه ش(غلی ،تف(ریحی و
ورزشی را میتوانید مانند گذشته ادامه دهید .استفاده از قطره های اشک مصنوعی ب((رای ک((اهش خش((کی چش((م مفی((د هس((تند.
رانندگی در تاریکی در ماههای اول ممکن است دشوار باشد ،در اغلب موارد عالیم به تدریج بهتر میشوند ،در صورت لزوم ب((رای
معاینه به چشم پزشک مراجعه کنید .بارداری و نوع زایمان ارتباطی با وضعیت چشم بعد از لیزیک ندارد.
در هیچکدام از روشهای جراحی امکان تضمین صد در صد نتیجه وجود ندارد ،امکان باقی ماندن بخش,,ی
از عیب انکساری یا برگشت شماره در بعضی موارد وجود دارد .بعد از عمل خشکی چشم ،و ک,,اهش دی,,د
در تاریکی ممکن است در برخی از کسانیکه تحت جراحی ق,,رار گرفتهان,,د ایج,,اد ش,,ود .احتم,,ال ایج,,اد
عوارض شدید مانند عفونت قرنیه و قوز قرنیه بعد از عمل نیز به ندرت وجود دارد.

