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Vad är SLT?
SLT står för Selective Laser Trabeculoplasty och är en laserbehandling av det så kallade trabekelverket. Detta är ett dräneringssystem för vätska i ögat, som inte släpper ut den normala mängden
vatten ur ögat om man har grön starr.

Varför görs en SLT?

Ser jag sämre efter lasern?
Under en kort tid, vanligtvis mindre än en timme, kan man se
suddigt eftersom en kontaktlins användes.

Kan jag köra bil efter laserbehandlingen?
Man brukar få en droppe som drar ihop pupillen. Man får köra bil
men det kan hända att man ser lite sämre åt sidorna under några
timmar efter laserbehandlingen. Känner man sig osäker är det säkrast att avvakta ett par timmar efter behandlingen.

En SLT görs för att sänka ögontrycket som är den största riskfaktorn för att få glaukom eller försämrat glaukom. Man kan göra en
SLT för att slippa droppa eller för att sänka trycket utöver den
trycksänkning man redan har med droppar.

Hur lång tid tar en SLT?
Själva laserbehandlingen tar normalt inte längre än 10 minuter
men det kan variera beroende på ett antal olika faktorer. Med förberedningstid, dropptid och väntetid tills droppar har fått verkan
brukar en SLT ta lika lång tid som ett vanligt läkarbesök.

Gör en laserbehandling ont?
Man sätter en lins på ögat som är lite större än pelotten man använder för tryckmätning. Om man inte har besvär med tryckmätning
hos ögonläkare brukar det inte var något problem att sätta linsen
på ögat. Själva laserbehandlingen brukar man inte känna alls. I
enstaka fall kan man uppleva en lätt spänningskänsla.

Kan man upprepa behandlingen?
Man kan upprepa en SLT-behandling flera gånger, men effekten
kan bli mindre. Exakt hur ofta man kan behandla är ej känt eftersom det varierar stort mellan patienterna.

Ska man ha droppar efter laserbehandlingen?
Om vi behandlar båda ögonen skriver vi ibland ett recept för
droppar som minskar en möjlig inflammation och dem ska man
använda i fem dagar. Går behandlingen enkelt att utföra och görs
endast på ett öga, brukar vi inte skriva ut några extra droppar.
Normalt ska man fortsätta med de trycksänkande ögondroppar
som man redan använder. Eventuellt kan man minska på
dropparna efter ett kontrollbesök och läkarbedömning.

