ניתוח הסרת עור עודף מהעפעפיים
)בלפרופלסטיקה (Blepharoplasty

צניחת העפעף או העפעפיים כתוצאה מעור עודף היא תופעה מוכרת ,שמלבד המראה "הנפוח והעייף" של פני
האדם ,עלולה לגרום להפרעה בראייה ע"י הגבלת שדה הראייה או קושי בהרכבת משקפיים .מטרת הניתוח היא
להסיר עודפי שומן ועור מהעפעפיים העליונים ו/או התחתונים ובכך לשפר את מראה הפנים ,להרחיב את שדה
הראייה ובמקרים מסוימים להוריד את ה"עומס" והכבדות בעיניים ,הנובעים משימוש יתר בשרירי המצח להרמת
העפעפיים הנפולים.
הניתוח הוא ניתוח פשוט ,מבוצע בד"כ בהרדמה מקומית ואורך כשעה להסרת עודפי העור משני עפעפיים .ניתוח
להסרת עודפי עור מכל ארבעת העפעפיים בו זמנית מבוצע בד"כ בהרדמה כללית .לעתים ,על מנת לשפר את
המראה הקוסמטי ,יש צורך גם בניתוח להרמת גבות.
בניתוח הסרת עודף עור בעפעף העליון מבצע רופא העיניים חתך בקפל הטבעי של העפעף ומסלק את עודף
העור ,שומן ושריר .החתך נתפר בחוטים עדינים אותם מסירים כשבוע לאחר הניתוח .הצלקת הניתוחית נסתרת
בקפלי העור הטבעיים וקשה לזהותה לאחר ההחלמה.
במקרה של הסרת עודף עור בעפעף התחתון מבצע רופא העיניים חתך בצידו הפנימי או החיצוני של העפעף
מתחת לקו הריסים ,מסלק את עודף העור והשומן ותופר את החתך בחוטים עדינים.
לאחר הניתוח נוצרים בד"כ נפיחות קלה ולעתים גם שטפי דם שנספגים תוך מספר ימים .במהלך  24השעות
הראשונות לאחר הניתוח מומלץ להניח קומפרסים קרים על העפעף המנותח.
ניתן לחזור לפעילות חברתית ולעבודה תוך כשבוע ימים ולנשים מומלץ לחזור ולהתאפר לאחר כ 10 -ימים.
התוצאות הקוסמטיות של הניתוח ייראו תוך מספר שבועות  ,וכעבור  6חודשים הצלקות הניתוחיות נעלמות.
המנותחים בד"כ שבעי רצון מתוצאות הניתוח להסרת עור עודף מעפעפיים .הניתוח מחזיר לפנים מראה רענן
וצעיר ומביא לשיפור משמעותי בראייה לאלו שצניחת העפעף הקטינה את שדה הראייה .השיפור הניתוחי נשמר
לשנים רבות ולעתים לכל החיים.

לפני

אחרי

תמונה  : 1ניתוח הסרת עור עודף בעפעפיים בגבר .מימין – לפני הניתוח ,עודף עור ניכר בעפעפיים העליונים
מכסה את הריסים .בעפעפיים התחתונים נראה עודף עור ,מה שמכונה "שקיות" מתחת לעיניים.
משמאל – לאחר הניתוח ,מראה הפנים צעיר יותר ללא עודף עור בעפעפיים העליונים וללא "השקיות" מתחת
לעיניים.
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לפני

אחרי

תמונה  : 2ניתוח להסרת עור עודף בעפעפיים עליונים באשה.

דף מידע זה נועד לספק מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לבדיקה וייעוץ של רופא עיניים.
נשמח לעמוד לשירותכם בכל פנייה ושאלה.
צוות מחלקת עיניים.
טלפון להתקשרות .08-6745722

