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Vážená paní, vážený pane, 
byla Vám doporu čena operace šedého zákalu. 
Dovolujeme si Vám předložit několik rad a informací. 
 
Šedým zákalem  rozumíme zkalení čočky, které brání tvorbě ostrého obrazu 
na sítnici. Vyskytuje se nejčastěji u lidí po 50. roku věku, po úrazech nebo 
při některých celkových onemocněních. Během operace je z oka zkalená čočka 
odstraněna a nahrazena čočkou umělou. 
Operace je většinou prováděna metodou ultrazvukového rozmělnění jádra 
s následným odsátím hmot nebo jinou metodou nejvýhodněji volenou s ohledem 
k očnímu onemocnění. Operace není bolestivá, provádí se vleže na zádech, 
v místním znecitlivění, výjimečně v narkóze. Výsledný efekt pak závisí nejen 
na samotné operaci, ale i jiných onemocněních oka. 
 
Před operací podstoupíte podrobné oční vyšetření. Vyšetření je nutné ke stanovení 
způsobu operace a anestezie, stanovení rizik a možného dosažitelného výsledku. 
Ošetřující lékaři jsou Vám plně k dispozici při Vašem rozhodování i pro případné 
dotazy. 
 
Na našem oddělení provádíme standardn ě implantace m ěkkých čoček zcela 
zdarma . Měkká čočka se vkládá do oka složená, což umožňuje použití malého řezu 
bez následného šití rány, tzn. rychlou rehabilitací vidění. 
 
Všeobecná doporu čení 
 
K operaci se dostavte v ur čený den v 6.30 hod. ráno na odd ělení Oftalmologie 
(oční) – blok G. 
Užíváte-li léky proti srážlivosti krve (Warfarin, Lawarin) a pokud to Váš zdravotní stav 
dovolí, doporučujeme vysadit tyto léky 3 dny před operací. O vysazení léků proti 
srážlivosti případně náhradní léčbě musí však rozhodnout Váš ošetřující lékař 
či kardiolog! Informujte ho, prosím, o této skutečnosti. 
Anopyrin vysaďte týden před operací. 
Muži, léčící se na prostatu a užívající léky obsahující TAMSULOSIN  (Omnic, 
Xatral …) nesmí  tyto léky užívat alespoň 3 týdny před operací. 
 
Doporučujeme 3 dny před operací do oka aplikovat lokální antibiotika, tyto pak spolu 
s dalšími kapkami nebo mastí budete aplikovat i po operaci. 
 
Pokud Vám nebyla indikována celková anestezie, můžete ráno lehce posnídat, užít 
léky, inzulín. 
 
Odvoz po operaci si zajistí každý pacient sám. M ůžete také použít taxislužbu. 
Sanitku je možno indikovat jen výjime čně. 
 
Nemůžete-li se ze závažných důvodů dostavit k operaci ve stanovený termín, 
informujte nás o tom s dostatečným předstihem na tel. čísle 596 192 263. 
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Po operaci šedého zákalu dodržujte následná 
doporu čení: 
Po propušt ění v den operace 

• po operaci setrvat doma v klidu vsedě nebo vleže 
• oko ponechat zavázané 
• užít léky, které Vám byly vydány v nemocnici při propuštění 
• dodržovat zavedenou interní léčbu jako před operací, včetně aplikace inzulínu 

 

Další den po operaci je nutná kontrola ve Vaší spád ové o ční ambulanci. 
Váš oční lékař stanoví další termíny kontrol dle průběhu hojení operační rány. 

 

Kontrola na našem pracovišti 
• ihned při zarudnutí oka, bolestech, při zhoršeném vidění 
• dle doporučení operatéra 

 

Nesmím 
• mnout nebo tlačit na operované oko 
• nepřiměřeně tělesně pracovat či sportovat 

 

Musím 
• pravidelně kapat do operovaného oka 
• pravidelně chodit na oční kontroly 
• očního lékaře navštívit ihned při: 

� zhoršeném vidění 
� bolesti operovaného oka 
� zarudnutí operovaného oka 
� úrazu operovaného oka 

 

Smím 
• se dívat na televizi, číst 
• chodit na procházky 
• dělat všechny běžné domácí práce 

 

V prvních týdnech po operaci nevykonávejte namáhavé práce, chraňte oko 
před úrazem a dodržujte doporučený postup léčby  
Během několika týdnů se budete moci zapojit do všech aktivit Vašeho života. 
Přečtěte si řádně tyto instrukce a dodržujte veškerá doporučení ke zdárnému průběhu 
operace. 
Nové brýle Vám předepíše Váš oční lékař až po úplném zahojení operovaného oka 
asi za 5 týdn ů, protože do té doby se kvalita vidění může ještě měnit. 
V případě, že Vám vadí jasné světlo, můžete nosit tmavé slune ční brýle . 
 

KONTAKT: Ambulance – 596 192 263  
 

Spokojený pobyt a v časné uzdravení Vám p řeje kolektiv Oftalmologie 
 
 
 
Dana Rippová        MUDr. Věra Stanovská  
staniční sestra Oftalmologie     primářka Oftalmologie  


