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Zalecenia po zabiegu korekcji powiek 

W klinice 

1. Zabieg zazwyczaj trwa ok. 1 godz. W czasie zabiegu pacjent/ka leży na plecach 

słuchając radia i będąc w pełnym kontakcie z operatorem. Znieczulenie w postaci 

ukłucia w okolicy bocznego kącika oczu nie jest bardzo przykre i trwa kilka sekund. 

Następnie czekamy na pełne znieczulenie pola operacyjnego.  

2. Przed opuszczeniem kliniki pacjent/ka otrzymuje szczegółową instrukcję dotyczącą 

pobytu po operacji w domu.  

3. Po krótkim odpoczynku wracamy do domu. Powrót do domu jest możliwy tylko pod 

opieką osoby dorosłej. Niedopuszczalny jest samodzielny powrót do domu lub 

prowadzenie samodzielne samochodu bezpośrednio po zabiegu, w szczególnych 

przypadkach dopuszcza się po uzgodnieniu z operatorem powrót do domu taksówką. 

UWAGA: Ważne, aby w domu przygotować pakiet zlecony przez operatora, który 

posłuży  do wykonywania kompresów bezpośrednio po zabiegu. 

 

Pierwsze dni po zabiegu 

4. Wracamy do domu mając otwarte oczy, bez opatrunków. Na drogę każdy pacjent 

otrzymuje gaziki nasączone Borasolem do opieki w trakcie jazdy do domu. Po 

powrocie do domu lub hotelu rozpoczynamy okłady z gazików nasączonych 

lodowatym Borasolem wg zaleceń operatora. Okłady zmieniamy, gdy nie czujemy już 

chłodu. Żelowe maseczki pozwalają dłużej utrzymać zimno, a dzięki gumce ułatwiają 

utrzymanie okładów i możliwość drzemki. Okłady wykonujemy do późnych godzin 

nocnych. Następnego dnia można zastosować rano 1-2 okłady, od południa zaś nie 

stosujemy okładów a jedynie rozpoczynamy przemywanie 2x dziennie Borasolem i 

nakładamy maść nagietkową (najlepiej użyć pałeczek kosmetycznych).  

5. Pacjenci po operacji powiek nie wymagają zwykle stosowania leków p/bólowych.  

6. Zaleca się spanie w pierwszej dobie w pozycji półsiedzącej na wznak a następnie 

przez pierwsze kilka dni po zabiegu z głową w lekkiej elewacji ( dwie poduszki), 

unikamy schylania się głową w dół, zbyt dużej aktywności, szybkiego wchodzenia po 

schodach i wszelkich działań, które mogą przyspieszyć ciśnienie krwi i w konsekwencji 

sprowokować wystąpienie krwiaka. 

7. Zwykle po zabiegu jest możliwość wystąpienia krwiaków i obrzęku, szczególnie u 

osób z rozszerzonymi naczynkami oraz osób starszych. Często krwiaki sytuują się pod 

dolną powieką, ale są łatwe w kamuflażu korektorem. Krwiaki wchłaniają się zwykle 

5-10 dni.  

8. W domu zalecany jest w ciągu dnia odpoczynek np. w wygodnym fotelu, 

umożliwiającym częste wstawanie i ruch (element profilaktyki p/zakrzepowej).  Nie 

zaleca się przebywania w ciągu dnia  w łóżku, chyba, że w celu krótkiej drzemki. 

UWAGA:  w przypadku wystąpienia objawów narastającej duszności, braku 

powietrza, zasłabnięcia, omdlenia, splątania, należy natychmiast poinformować 

operatora: 605 245 217  lub 605 12 62 02. 

9. Zaleca się stosowanie lekkostrawnej, bogatobiałkowej diety z dużą ilością płynów.  
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10. W 6-8 dobie po zabiegu konieczna jest wizyta w klinice w celu usunięcia szwów i  kontroli 

miejsc operowanych.  

Czas w pierwszym tygodniu po zabiegu najlepiej przeznaczyć na obejrzenie ulubionego 

filmu, przeczytanie zaległej lektury, poszperanie na facebooku,  odespanie zaległości. 

Ograniczamy aktywność do niezbędnego minimum. Mamy za sobą zabieg, który nie 

wywołuje zbytniego osłabienia organizmu, ale ze względu na ryzyko krwiaka wymaga 

unikania niepotrzebnego wysiłku i aktywności.                  

 

W pierwszym roku po zabiegu 

11. Przez okres 12 tyg. od zabiegu unikaj ekspozycji na słońce okolicy operowanej. Stosuj 

okulary p/słoneczne  i osłonę okolicy operowanej w pierwszym roku po zabiegu.  

12. Zrezygnuj z wizyt w saunie i solarium przez 8 tyg. po zabiegu. 

13. Powrót do intensywnych ćwiczeń na siłowni, powrót do biegania możliwy po 8 tyg. 

Nieintensywna jazda na rowerze po 6 tyg. 

14. Powrót do normalnych czynności życiowych winien nastąpić nie wcześniej niż po 2 

tygodniach. 

UWAGA: w/w zalecenia dotyczą większości pacjentów/ek, jednak należy pamiętać, że każdy 

organizm jest inny, inaczej reaguje na stres operacyjny, w różnym tempie się regeneruje, 

rożnie szybko następuje gojenie  i schodzenie krwiaków i obrzęków.  

Dlatego w/w zalecenia operator może zmodyfikować i dostosować do wymagań osobniczych 

pacjentki.  

Należy pamiętać, że operacja korekcji powiek jest zabiegiem operacyjnym, który zawsze 
związany jest z wystąpieniem różnej wielkości obrzęku, krwiaków, bolesności, blizn.  

 

Pacjent/ka, przystępując do zabiegu, akceptuje w pełni konieczność przestrzegania zaleceń 

operatora.  Wszelkie odstępstwa winny być omówione i uzgodnione z operatorem. 

 

Proszę o uważne zapoznanie się z w/w zaleceniami. Przestrzeganie ich pomoże bezpiecznie 

przejść przez trudy pozabiegowe.        

Dr Keller 

 

 

 
 

 


