Göz Ameliyatınızda
Lokal Anestezi
Bu broşürde, lokal anestezi altında göz ameliyatı olurken neler
yaşayacağınıza ilişkin açıklayıcı bilgiler yer almaktadır. Bu broşür
anestezi uzmanları, hastalar ve hasta temsilcilerinin ortak çalışması
sonucu hazırlanmıştır.
Lokal Anestezi Altında Göz Ameliyatına Girmek
Lokal anestezi ağrıyı hissetmenizi engelleyen bir tür ilaçtır. Bu ilaç göz ameliyatında göz
damlası ve/veya enjeksiyon şeklinde verilebilir. Lokal anestezi uygulandıktan sonra
bilinciniz açık olur ve yapılan işlemlerin farkında olursunuz. Lokal anestezinin amacı
operasyon sırasında ağrı hissetmenizi engellemektir.

Lokal anestezinin avantajları nelerdir?
Lokal anestezi, göz operasyonu sırasında ağrıyı hissetmenizi önlemede oldukça
başarılıdır. Ayrıca:
■ Ameliyat sonrası, bir kaç saat boyunca ağrıyı hafifletir
■ Çoğu zaman genel anesteziden daha az risklidir ve özellikle yaşlılar üzerinde daha az
yan etkisi vardır
■ Operasyondan sonra iyileşme sürecini hızlandırır, bu sayede aynı gün taburcu
olursunuz
■ Rutin ilaçlarınızı almaya devam edersiniz
■ Genel anesteziye kıyasla daha rahat yiyip içersiniz; hastane personeli konuyla ilgili sizi
bilgilendirecektir.

Ben genel anesteziyi tercih ediyorum. Seçme şansım var mı?
■ Elbette. Sizin için planlanan prosedürü anladığınızdan ve kabul ettiğinizden emin
olmadan üzerinizde hiçbir uygulama yapılmayacaktır.
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■ Eğer tercihiniz genel anestezi ise, bunu anestezi uzmanınızla veya cerrahınızla bir an
önce konuşmalısınız. Genel anestezinin tavsiye edilmediği tıbbi bir neden olabilir.
Genel anestezinin uygulandığı ameliyatlar için bekleme listesi uzun olduğundan
ameliyatınız için biraz daha beklemeniz gerekebilir. Bazı hastaneler genel anestezi
altında ameliyat etmiyor olabilir.

Lokal anestezi nasıl uygulanır?
İki tür lokal anestezi vardır:
■ Bazı operasyonlar için gözü uyuşturan bir damla uygulanabilir. Bu durumda hiçbir
enjeksiyon gerekmez. Cerrahınız bu metodun size uygulanacak operasyon için uygun
olup olmadığını söyleyecektir.
■ Pek çok operasyonda anestezinin enjeksiyonla uygulanması gerekir. Bu durum,
retinaya uygulanan ameliyatlar gibi gözün çok sabit tutulmasını gerektiren
ameliyatları kapsar. Öncelikle, göz çevresini uyuşturmak için damlalar verilir. Daha
sonra uyuşan göz çevresine bir enjeksiyon yapılır (ama göz küresinin içine değil).

Lokal anestezi enjeksiyonu ağrılı bir işlem mi?
Bu kişiden kişiye değişir. Göz çevresini uyuşturan göz damlasının ilk olarak kullanılmasının
sebebi enjeksiyon işlemini kolaylaştırmaktır. İşlem sırasında çok ince bir iğne kullanılır ve
genelde bir dakikadan az süren bir batma hissi veya baskı hissedilebilir.

Herkes göz ameliyatı için lokal anestezi alabilir mi?
Hayır. Ameliyatınızı lokal anestezi altında güvenli bir şekilde olabilmeniz için aşağıdaki koşulları
yerine getirmelisiniz:

■ Yaklaşık 45-60 dakika boyunca düz ve hareketsiz bir şekilde yatabilmelisiniz
■ Basit talimatları uygulayabilmelisiniz.
Eğer aşağıdaki durumlar söz konusu ise lokal anestezi almanız önerilmez:
■ Lokal anestezi ilaçlarına karşı bilinen bir alerjiniz varsa
■ Düz bir şekilde yatamıyorsanız
■ Düz durmakta zorlanıyorsanız veya duramıyorsanız, örneğin; Parkinson hastalığınız
varsa
■ Ne olduğunu anlamakta güçlük çekiyorsanız, örneğin; orta seviye bir demansınız
varsa
■ Kontrol edemediğiniz bir öksürüğünüz varsa
■ Şiddetli duyma kaybınız varsa
■ Ne söylendiğini anlamakta zorlanıyorsanız
■ Şiddetli klostrofobiniz (kapalı alan korkusu) varsa.
Eğer yukarıdakilerden herhangi birini deneyimliyorsanız, cerrahınız seçenekleri anestezi
uzmanınızla tekrar görüşür genel anestezi seçeneği değerlendirilir.

Lokal anesteziyi kim uygulamaktadır?
Hem anestezi uzmanları hem de göz cerrahları lokal anestezi uygulayabilir.
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Lokal anesteziden kaynaklanan komplikasyonlar var mıdır?
Pek çok kişi için göz ameliyatı olurken lokal anestezi almak en güvenli seçenektir. Bazen,
enjeksiyon göz çevresindeki kılcal damarları zedelediği için morarmalar meydana
gelebilir. Genelde ciddi bir durum olmasa da morarmalar birkaç hafta sürebilir. Aspirin
gibi kan sulandırıcı ilaçlar morarmaları artırır.
Enjeksiyon sonrası gelişen kanamalar nadir de olsa göz çevresinde sorunlara yol açabilir.
Bu durumda, cerrahınız ameliyatınızı başka bir güne erteleyebilir.
Ciddi komplikasyonlar
Görüş kabiliyetinizi, damarları veya göz kaslarını etkileyebilecek, önemli bir hasar riski en
fazla 5.000’de 1’dir (yani 5.000 hastadan sadece biri etkilenmektedir). Nadir de olsa
kalbiniz veya solunumunuz ciddi bir şekilde etkilenebilir. Anestezi uzmanınız ve göz
cerrahınız size bu komplikasyonlar ile ilgili daha fazla bilgi verecektir.

Ameliyat öncesinde
Eğer planlanmış bir ameliyat olacaksanız, kendinizi ameliyata ve
iyileşme sürecine hazırlamak için yapabileceğiniz bazı şeyler
vardır.
■ Evde geçireceğiniz iyileşme sürecinizi erkenden planlamanız, arkadaşınızı ve ailenizi
size nasıl yardım edebilecekleri konusunda bilgilendirmeniz önemlidir. Ameliyat sonrası
ne yiyeceğinize karar verebilir ve iyileşme sürecinizi kolaylaştırması için evinizde ne gibi
değişiklikler yapabileceğinizi düşünebilirsiniz.
■ Eğer genel anestezi veya sedasyon (sakinleştirici) aldıktan sonra aynı gün taburcu
oluyorsanız sizi araba veya taksiyle eve götürüp, size 24 saate kadar refakat edecek
sorumluluk sahibi bir yetişkin birey ayarlamanız gerekecektir. Genel anestezi veya
sedasyon geçirmiş biriyle ilgilenenler için gerekli bilgilere Genel anestezi veya
sedasyon geçirmiş birinin bakımı adlı broşürümüzden ulaşılabilirsiniz:
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation
■ Katarakt ameliyatına hazırlıkla ilgili bilgiler için, lütfen internet sitemizde bulunan
Katarakt ameliyatına hazırlık adlı broşüre bakınız:
www.rcoa.ac.uk/patientinfo/cataract

Ameliyat öncesi değerlendirme kliniği
Ameliyat tarihi planlandığında sağlık kontrolü yapılması gerekir. Sağlığınızla ilgili
doldurmanız için kısa bir form gönderilebilir veya ameliyat öncesi değerlendirme
kliniğine gitmeniz istenebilir. Ameliyat öncesi değerlendirme kliniği, genellikle bir hekim
danışmanlığında hemşireler tarafından idare edilir.
Genel sağlığınız, kullandığınız ilaçlar, alerjileriniz ve aktivite düzeyinizle ilgili detaylı sorular
sorulur. Yapılması gereken testler bu klinikte ayarlanır.
Hemşireler ameliyat sonrası yeterince desteğe sahip olduğunuzdan emin olmak için
evinizdeki durum hakkında da sorular soracaktır. Ameliyat sonrası evde geçireceğiniz
süreci ve sizinle ilgilenip göz damlalarınızı damlatacak birinin yanınızda kalıp
kalmayacağını planlamanız önemlidir. Eğer diğer gözünüz de zayıf görüyorsa, bu
planlama çok daha önemlidir. Ameliyat sonrası sizin için kolaylık sağlaması adına
mobilyalarınızın yerini değiştirmek isteyebilirsiniz.
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Rutin kullandığınız ilaçlar
Ameliyat öncesi değerlendirme kliniğindeki görevliler, kullandığınız ilaçları
kaydedecektir. Lütfen ilaç listenizi veya kutularıyla birlikte ilaçlarınızı getirin. Kullandığınız
reçetesiz veya bitkisel ilaçlar da bu kapsamdadır.
İlaçların çoğu ameliyat öncesinde her zamanki saatlerinde alınabilir. Fakat bazı ilaç
veya tabletlerin kullanımı ameliyattan bir veya iki gün önce durdurulmalıdır. Hangilerini
kullanmanız ve hangilerini durdurmanız gerektiği konusunda size talimatlar verilecektir.
Bu talimatlar çok önemlidir ve dikkatli bir şekilde uygulanmalıdır.
Klopidogrel, rivaroksaban, varfarin veya başka "kan sulandırıcı" ilaçlar kullanıyorsanız,
bunlar hakkında özel talimatlara ihtiyacınız olabilir. Bu ilaçları bırakmak riskli olabilir ve
risklerinizi danışman hekiminizle görüşmelisiniz. Katarakt ameliyatı için bu ilaçları
bırakmanız gerekmeyebilir.

Ameliyat günü
Yeme ve içmeyi bırakıp bırakmamanız ve ne zaman bırakmanız
gerektiğine dair net talimatlar almalısınız.
Aksi belirtilmedikçe, rutin ilaçlarınızı almalısınız. Anesteziden önce yemeyi ve içmeyi ne
zaman bırakmanız gerektiği konusunda size verilen talimatlara harfiyen uyun. İhtiyacınız
olan herhangi bir tableti almak için yanınızda su bulundurabilirsiniz.
Ameliyat günü öksürüğünüz veya şiddetli soğuk algınlığınız varsa, tavsiye almak için ilgili
servise telefon etmelisiniz. Ameliyatınızın ertelenmesi gerekebilir.
Doktor ve hemşirelerin kontrol edebilmesi için lütfen tüm ilaçlarınızı, tabletlerinizi ve
solunum aletlerinizi yanınızda getirin.

Cerrahınızla görüşme
Göz cerrahınız (oftalmolog) sizinle görüşecektir. Hangi gözün ameliyat edileceğini
kontrol edecek ve sizinle ameliyat hakkında görüşecektir. Sizden bir onay formu
imzalamanız istenecek ve ameliyat edilecek gözün yanına bir işaret koyulacaktır.

Anestezi uzmanınızla görüşme
Göz cerrahı bir anestezi uzmanıyla birlikte çalışıyorsa, onlarla da görüşecek ve
anesteziye dair tüm sorularınıza cevap bulabileceksiniz.
Ayrıca iyi eğitimli sağlık profesyonelleri olan Anaesthesia Associates (Anestezi Çalışanları)
ile tanışabilirsiniz. Anestezi ekibi ve üstlendikleri roller hakkında daha fazla bilgiyi internet
sitemizde bulabilirsiniz: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/anaesthesia-team

Anestezi uzmanınıza veya hemşirenize sormak isteyebileceğiniz
sorular
■ Anestezi ilacını bana kim verecek?
■ Bu tür anestezi ilaçlarını çok sık kullanır mısınız?
■ Bana lokal anestezi uygulanması zorunlu mu?
■ Bu tür anestezi uygulamalarının riskleri nedir?
■ Benim için özel bir risk mevcut mu?
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■ Ameliyat sonrası nasıl hissedeceğim?

Rahatlamama yardımcı olacak bir şey alabilir miyim?
Anestezi uzmanınız ve ameliyathanedeki diğer personel, insanlara güven verme ve
insanları rahatlatma konusunda çok iyidir. Bazen sakinleştirici ilaçlar (sedasyon)
uygulanabilir. Fakat uykuya dalmanız, birden uyanıp hareket etmeniz veya
solunumunuzun yavaşlaması gibi durumlar yaşanırsa, bu ilaçlar ameliyat sırasında bazı
problemlere sebep olabilir. Lütfen endişelerinizi anestezi uzmanınız veya cerrahınızla
görüşün. Onlar size uygun seçenekleri sizinle birlikte değerlendirebilir.
Sedasyon hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen internet sitemizde bulunan
Sedasyon açıklaması broşürünü inceleyin: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation

Daha sonra ne olacak?
■ Hastane önlüğü giymeniz istenebilir. Bazı hastaneler hastaların kendi kıyafetlerini
giymelerine izin verir. Boyun çevresinde bol olan rahat giysiler giymelisiniz.
■ Bazı operasyonlarda, koğuştaki bir hemşire, göz bebeğinizi genişletmek için size bazı
göz damlaları damlatacaktır. Görüşünüz bir süreliğine bulanıklaşacaktır.
■ Rahat bir şekilde uzanabilmek için ameliyathaneye gitmeden önce tuvalet ihtiyacınızı
giderin.
■ Tekerlekli sandalye ya da hastane yatağında ameliyathaneye giderken bir hemşire
size eşlik edebilir veya dilerseniz kendiniz yürüyerek de gidebilirsiniz.
Kimliğinizi ve hangi ameliyatı yaptığınızı doğrulamak için ameliyathane personeli size
bazı sorular soracaktır. Hangi gözün ameliyat edildiğini sizinle tekrar teyit edecek ve
onay formunuzu kontrol edeceklerdir.

Anestezi odasında
Ameliyat masası üzerinde rahat etmeniz sağlanır. Sırtınızdaki ve kalçanızdaki yükü
rahatlatmak için dizlerinizin altına bir yastık yerleştirilir.
Anestezi uzmanınız ekipmanları monitöre bağlar:
■ kalbiniz: göğsünüzün üzerine elektrotlar yapıştırılır (elektrokardiyogram veya EKG)
■ tansiyonunuz: kolunuza tansiyon cihazı bağlanır. Tansiyon cihazı, ameliyat sırasında
her 5-15 dakikada bir tansiyonunu ölçer. Bu nedenle kolunuzda bir gerginlik
hissedebilirsiniz
■ kanınızdaki oksijen seviyesi: parmağınıza bir klips yerleştirilir (pulse oksimetre).
Elinizin arka tarafındaki veya kolunuzdaki damarlardan birine kanül (ince bir plastik tüp)
yerleştirmek için bir iğne kullanılabilir. Bu tüp yapışkan bir bandaj ile sağlamlaştırılır. Bu
işlem, anestezi uzmanının gereken ilaçları size verebilmesi için uygulanır.
Anestezi ekibi isminiz, doğum tarihiniz ve hangi ameliyatı olduğunuzu tekrardan kontrol
ve teyit eder.
Daha sonra anestezi uzmanı veya göz cerrahı gözünüzü uyuşturacak göz damlasını
veya enjeksiyonu uygular.
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Anestezi alma
Lokal anestezi enjeksiyonu ağrılı mıdır?
Bu kişiden kişiye değişir. Bir dakikadan az süren bir batma hissi, baskı veya ağrı
hissedilebilir.

Lokal anestezi verildikten sonra ne olur?
Ameliyat edilecek göz, hiçbir şey değmemesi ve göz çevresine zarar gelmemesi için
kapalı tutulur. Sağlık çalışanı, anestezinin eşit bir şekilde dağılmasını sağlamak için kapalı
göze masaj yapabilir, baskı uygulayabilir veya üzerine hafif bir ağırlık yerleştirebilir.

Anestezinin işe yaradığını nasıl anlarım?
Anestezi uzmanınız veya göz cerrahınız, uyuştuğundan emin olmak için gözünüzü kontrol
eder. Anestezinin etkilerini değerlendirmek için sizden farklı yönlere bakmanız istenebilir.
Anestezi uzmanınız ve göz cerrahınız anestezinin düzgün bir şekilde işe yaradığından
emin olduktan sonra ameliyat odasına götürülürsünüz.

Ameliyat odasındaki işlemler
■ Kalp ve nabız monitörleri tekrardan yerleştirilir.
■ Hemşire rahatça uzanıp uzanmadığınızı kontrol eder.
■ Ameliyat ekibi bilgilerinizi tekrardan teyit eder ve bütün ekipmanın doğru yerleştirilip
yerleştirilmediğini kontrol eder.
■ Sağlık çalışanlarından biri ameliyat boyunca elinizi tutmayı önerebilir.
■ Gözünüzün etrafını temiz tutmak için steril bir cerrahi örtü yüzünüzün üzerine bir çadır
gibi serilir. Cerrahın gözünüzün üzerinde çalışabilmesi için bu örtünün üzerinde bir delik
bulunmaktadır.
■ Bu cerrahi örtünün altına, ağız ve burnunuzun etrafına temiz hava/oksijen vermesi için
ince bir boru yerleştirilir. Bu işlem ameliyat sırasında daha rahat etmenizi sağlar.
Göz çevreniz soğuk bir sıvı ile temizlenir. Ameliyat sırasında, gözünüzü nemli tutabilmek
için su kullanılır. Bu suyun yüzüne damlamasını engellemek için çaba gösterilse de bazen
bunu önlemek zor olabilir.

Ameliyat sırasında konuşabilir miyim?
Size bir soru sorulmadığı müddetçe, göz ameliyatı sırasında cerrahınızla konuşmamanız
en doğrusu olacaktır. Yüzünüzü oynatmanız ameliyatın gidişatını etkileyebilir. Eğer bir şey
söylemek istiyorsanız elinizi kaldırmanız daha iyi olacaktır, böylece cerrah,
konuşabilmeniz için ameliyatı durdurur.

Ne duyacağım?
Ameliyat sırasında, cerrahınızın ameliyat ekibiyle konuşmasını duyacaksınız. Ameliyat
odasındaki ekipmanlardan çıkan sesleri de duyabilirsiniz. Kalp monitöründen gelen ‘bip’
sesini duyabilirsiniz. Belirli aralıklarla makinelerdeki mesajları okuyan bir kadın sesi gelebilir.
Bunun sebebi, ayarlardaki değişiklikler hakkında cerrahınızı haberdar etmektir. Eğer
cerrahınız sizden bir şey yapmanızı isterse, örneğin çenenizi biraz yukarı kaldırmanız gibi,
size isminizle seslenecektir. Eğer isminizle size seslenilmiyorsa karşılık vermeniz gerekmez.

Bir şey görecek miyim?
Genelde ameliyat sırasında, parlak bir ışık ve ortam hareketlerini görürsünüz. Bu kişiden
kişiye değişir. Herhangi bir detay göremezsiniz ve görüşünüz bulanıktır.
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Ameliyat sırasında başka ne olabilir?
Cerrah ameliyatı, gözünüzün içine ulaşabilen, çok ince aletlerle yapmaktadır - gözünüz
bu sırada normal pozisyonundan çıkarılmayacaktır.

Ameliyat sırasında ağrı hissedecek miyim?
Cerrahın gözünüzün üzerinde çalıştığının farkında olacaksınız; genelde bir baskı ve
dokunuş hissedebilirsiniz. Ancak, ağrı hissetmezsiniz. Eğer bir rahatsızlık veya ağrı
hissedersiniz cerrahınızı bu konuda bilgilendirmelisiniz, böylece eğer gerekiyorsa size
biraz daha lokal anestezi uygulanır.

Ya gözümü kırparsam?
Küçük bir kıskaç, ameliyat edilen gözün kapağını açık tutarak gözünüzü kırpmanızı önler.
Diğer gözünüzü rahatlıkla kırpabilirsiniz. Kafanızı hareket ettirmediğiniz müddetçe göz
kırpmanızda bir sakınca yoktur.

Ya kıpırdamak, öksürmek, boğazımı temizlemek veya burnumu kaşımak
istersem?
Ameliyat sırasında olabildiğince hareketsiz ve rahat bir şekilde yatıyor olmalısınız. Büyük
bir hareket öncesinde (öksürmek, kaşınmak veya pozisyonunuzu düzeltmek için
kıpırdanmak dahil) cerrahınızı elinizi sallayarak haberdar etmeniz gerekir. Cerrah, güvenli
bir şekilde hareket edebilmeniz için işlemi durduracaktır.

Ameliyat sırasında uyuyakalırsam ne olur?
Uykudan uyanır uyanmaz ani hareketler gözünüze zarar verebileceğinden operasyon
sırasında uyanık kalmanız önemlidir. Cerrah, uyanık ve rahat olup olmadığınızı düzenli
olarak kontrol edecektir. Ayrıca, özellikle hareketsiz olmanız gereken zamanlar varsa sizi
uyaracaklardır.

Mesane kontrolüm zayıf. Tuvalete gitmem gerekirse ne olacak?
Ameliyathaneye getirilmeden hemen önce mesanenizi boşaltmanız önemlidir. Eğer
tuvalete gitme ihtiyacı hissediyorsanız ve tutamıyorsanız, size yardımcı olmak için kimlerin
gerekli adımları atabileceğini lütfen ameliyathane ekibine bildiriniz.

Ameliyatın ortasında ağrı hissedebilir miyim?
Elbette. Bazı prosedürlerde anestezi etkisini kaybetmeye başlayabilir. Rahatsızlık veya
ağrı hissettiğiniz anda cerrahınızı bilgilendirin.

Ameliyat ne kadar sürüyor?
Çoğu prosedür yarım saat ile bir saat arasında sürmektedir. Bazı işlemler ise iki saate
kadar sürebilmektedir. Cerrah ne kadar süreceğine dair size bir tahminde bulunacaktır.

Ameliyat sırasında işitme cihazımı takabilir miyim?
Genellikle ameliyat edilen gözün tarafında bulunan işitme cihazını çıkarmak rutin bir
uygulamadır. Çünkü dikkatli olunsa bile, su kulağınıza kaçıp işitme cihazınızın
bozulmasına ve gürültü yapmasına sebep olabilir. İşitme cihazınızı ameliyat olmayan
tarafınıza takabilirsiniz.
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Ameliyat sonrası
Bir hemşire sizi tekerlekli sandalye ile hasta odanıza geri
götürecektir. Gözünüzdeki uyuşukluk iki ila üç saat sürebilir, fakat
bazen bu süre uzayabilir.
Gözünüzü korumak ve uyurken ovalamanızı engellemek için ertesi güne kadar gözünüz
bir ped ile kapatılabilir. Göz pedi çıkarıldığında, birkaç saat boyunca çift görme
yaşayabilirsiniz.

Yeme-içmeye ne zaman başlayabilirim?
Hasta odanıza girdikten sonra yemeye ve içmeye başlayabilirsiniz.

Ne zaman eve gidebilirim?
Kendinizi iyi hissettiğinizde ve bir şeyler yiyip içtiğinizde eve gidebilirsiniz.
Eğer sedasyon geçirdiyseniz, sorumlu bir yetişkin sizi araba veya taksi ile eve
götürmelidir. 24 saat boyunca çocuk bakmamalı ve aşağıdaki broşürde yer alan
tavsiyelere uymalısınız.
Genel anestezi veya sedasyon geçirmiş biriyle ilgilenenler için gerekli bilgileri internet
sitemizdeki Genel anestezi veya sedasyon geçirmiş birinin bakımı adlı broşürümüzde
bulabilirsiniz: www.rcoa.ac.uk/patientinfo/sedation
Servis hemşiresi almanız gereken ilaçları size söyleyecek ve size yazılı talimatlar
verecektir. Ameliyat sonrası iltihaplanmayı (şişliği) azaltmak ve enfeksiyonu önlemek için
göz damlaları kullanılabilir. Kontrol için kliniğe tekrar gelmeniz gerekirse, size bu konuda
bilgi verilecektir.

Acı çekecek miyim?
Anestezinin etkisi geçtiğinde operasyondan dolayı biraz ağrı hissedebilirsiniz.
Parasetamol gibi bir ağrı kesiciye ihtiyaç duyabilirsiniz.
Şiddetli ağrınız varsa lütfen evraklarınızda verilen numara ile iletişime geçin; çünkü bu
normal bir durum değildir ve bir soruna işaret edebilir.

Özellikle dikkat etmem gereken bir şey var mı?
■ Gözünüzü ovalamaktan kaçının.
■ Gözünüze bir şey kaçma ihtimaline karşı (özellikle rüzgarlı havalarda) gözlerinizi
koruyun.
■ Size bakan ekibin önerdiği gibi, bir süre çok ağır yük kaldırmaktan, yorucu egzersiz
yapmaktan ve yüzmekten kaçının.
■ Görüşünüz kötüleşirse veya gözünüz çok ağrırsa, tavsiye için hemen hastaneye
başvurmalısınız.
■ Doktorunuzla görüşene kadar kontakt lens kullanmaktan kaçının.
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Bu broşürde yer alan bilgilerin doğru ve güncel olması için çok çalışıyoruz fakat bunu
garanti etmiyoruz. Bu genel bilgilerin sorabileceğiniz tüm soruları ve sizin için önemli
olabilecek her sorunu kapsamasını beklemiyoruz. Bu broşürü kılavuz olarak
kullanabilirsiniz ancak anestezi hakkındaki tercihlerinizi ve endişelerinizi tıbbi ekibinizle
görüşmelisiniz. Bu broşür tek başına tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Ticaret ya da
kar amacıyla kullanılamaz. Sorumluluk reddinin tamamı için buraya tıklayın
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/turkish).
Çevirilerin tamamı Translators Without Borders çevirmenleri tarafından sağlanmaktadır.
Çevirileri olabildiğince hatasız hale getirmek amacıyla çevirilerin kalitesi kontrol
edilmektedir, fakat bazı bilgilerin hatalı olma ve yanlış yorumlanma riski vardır.

Bize görüşlerinizi bildirin
Bu broşürü geliştirmek için görüşlerinizi önemsiyoruz.
Yorum ve önerilerinizi lütfen patientinformation@rcoa.ac.uk e-posta adresine gönderin
Royal College of Anaesthetists
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG
020 7092 1500

www.rcoa.ac.uk
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