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INFORMACINIS LAPAS APIE
AKIES SVETIMKŪNIO PAŠALINIMO PROCEDŪRĄ

BENDROJI INFORMACIJA
1. Jums diagnozuotas paviršinis akies svetimkūnis. Šiuos svetimkūnius paprastai nesunku pašalinti.
2. Į akį patekęs nors ir nedidelis krislas sukelia intensyvius skundus: akį skauda, ji ašaroja,
merkiasi, bijo šviesos.
LIGOS PASEKMĖS IR PAVOJAI, ATSISAKIUS PROCEDŪROS
3.
4.
5.
6.

Nelieskite ir netrinkite akių! Taip galima svetimkūnį įtrinti giliau, todėl bus sunkiau pašalinti.
Būkite užsimerkęs! Mirksėjimas tik padidina dirginimą.
Nebandykite pašalinti svetimkūnio pats. Tai yra labai pavojinga ir gali tik pabloginti situaciją.
Ilgiau pabuvęs akyje svetimkūnis dažniausiai sukelia akies uždegimą, todėl reikia ilgo gydymo,
tai gali sukelti regėjimo sutrikimų.
PROCEDŪROS ESMĖ, POBŪDIS, TIKSLAS

7. Procedūros tikslas – išimti svetimkūnį ir išsaugoti akį.
8. Apžiūros metu akies jautrumas sumažinamas anestetikų lašais. Smulkiausioms dalelės rasti
apžiūros metu naudojamas mikroskopas. Švelniai praskiriami pažeistos akies vokai, nustatomas
svetimkūnio pobūdis, jo prisitvirtinimo vieta, patekimo gylis. Dažniausiai akies krislą galima
pašalinti čia pat, apžiūros metu. Ant akies voko ar obuolio esantis svetimkūnį, išplaunamas
pilant vandenį į vidinį akies kampą. Jei nepavyko, svetimkūnis išimamas specialiu pincetu.
Mikroskopu patikrinama, ar tikrai neliko smulkių dalelių.
ALTERNATYVŪS GYDYMO METODAI
9. Jei įtariamas gilesnių terpių pažeidimas (svetimkūnis akies obuolio viduje ar už jo), svetimkūnis
šalinamas operacinėje stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje.
GALIMOS KOMPLIKACIJOS IR TOLESNĖS PASEKMĖS
10. Po kiekvienos medicininės procedūros, net ir kokybiškai atliktos, gerai pacientą slaugant,
galimos komplikacijos.
11. Šiuo atveju dažniausios komplikacijos – ragenos įdrėskimas, nubrozdinimas, akių sausumas,
akių vokų patinimas. Sėkmingai pašalinus svetimkūnį, ragenoje ar junginėje jo vietoje neretai
lieka žaizdelė (opa), kuri gydoma vaistais.
12. Retai pasitaikančios komplikacijos: infekcija, akies obuolio pažeidimas. Praėjus kuriam laikui
po traumos, gali susidaryti ragenos randai.
13. Procedūros metu gali kilti ir kitos komplikacijos, tačiau jų tikimybė yra labai maža.
REKOMENDACIJOS PO PROCEDŪROS
14. Po procedūros reikia vartoti gydytojo paskirtus vaistus.

