
koń ców ki ni ci na le ży przy kle ić do ser we ty ope ra cyj -
nej (ryc. 14–3).

Po wie kę dol ną na le ży od cią gnąć ku do ło wi i na ze -
wnątrz za po mo cą umiesz czo ne go na niej ma łe go re -
trak to ra De smar re sa w ta ki spo sób, aby wy eks po no -
wać tłuszcz oczo do ło wy.

Wy izo lo wa nia wszyst kich trzech po du sze czek
tłusz czo wych do ko nu je się w wy niku tę pe go roz war -
stwie nia tka nek ja ło wym pa tycz kiem ko sme tycz nym,
jed no ra zo wym kau te rem i no życz ka mi We st cott. No -
so wa i środ ko wa po du szecz ka tłusz czo wa od dzie lo -
ne są od sie bie przez mię sień sko śny dol ny, któ ry
przy sto so wa niu opi sy wa nej me to dy jest ła twy
do uwi docz nie nia i po wi nien być za wsze iden ty fi ko -
wa ny w ce lu unik nię cia je go przy pad ko we go uszko -
dze nia. Po nad to no so wa i środ ko wa po du szecz ka
tłusz czo wa, przy sto so wa niu doj ścia prze zspo jów ko -
we go, są, jak się wy da je, po ło żo ne bar dziej skro nio -
wo niż przy za sto so wa niu do stę pu ze wnętrz ne go. 

Po wy izo lo wa niu skro nio wej prze pu kli ny tłusz -
czo wej tkan ka tłusz czo wa prze miesz cza ją ca się ku

przo do wi przy lek kim na ci sku na gał kę oczną zo sta -
je za ci śnię ta klesz czy ka mi he mo sta tycz ny mi i od cię -
ta skal pe lem he mo sta tycz nym z ostrzem Bard -Par -
ker nr 15. Pod klesz czy ki he mo sta tycz ne na le ży
pod ło żyć pa tycz ki ko sme tycz ne, a ki kut tłusz czo wy
sko agu lo wać kau te rem Bo vie go. Chi rurg po wi nien
chwy cić pin ce tą tkan kę tłusz czo wą, za nim po zwo li
jej na cof nię cie się do oczo do łu. Na le ży się upew nić,
że nie wy stę pu je żad ne reszt ko we krwa wie nie, któ re
mo gło by spo wo do wać wtór ny krwo tok za gał ko wy1.

Po usu nię ciu pierw szej skro nio wej po du szecz ki
tłusz czo wej chi rurg zwięk sza na cisk na gał kę oczną
w ce lu spraw dze nia, czy nie ma dru giej skro nio wej
po du szecz ki tłusz czo we j2. Je śli wy stę pu je, to na le ży
ją rów nież usu nąć. Ko lej nym kro kiem jest usu nię cie
w po dob ny spo sób środ ko wej i no so wej po du szecz -
ki tłusz czo wej (ryc. 14–4).

Na stęp nie usu wa się szew trak cyj ny, uprzed nio
przy kle jo ny do ser we ty ope ra cyj nej, trzy ma ją cy spo -
jów kę, mię sień Mülle ra i po więź to reb ko wo -po wie -
ko wą. 

Brze gi spo jów ki na le ży zbli żyć do sie bie i ze szyć
trze ma wchłanialnymi szwa mi 6-0 (ryc. 14–5).
Na po wierzch nię oka trze ba na ło żyć gen ta my cy nę
(Ga ra my cin).
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Ry ci na 14–3 Dol ny brzeg naciętej spo jów ki, mię sień Mülle ra
i po więź to reb ko wo -po wie ko wa zo sta ją pod kłu te dwu igło wym,
je dwab nym szwem 4-0. Ni cią chi rur gicz ną tkan ki zo sta ją
po cią gnię te ku gó rze, a obie koń ców ki ni ci na le ży przy kle ić
do ser we ty ope ra cyj nej.

Ry ci na 14–4 Po usu nię ciu skro nio wej, środ ko wej i no so wej po -
du szecz ki tłusz czo wej skal pe lem he mo sta tycz nym z ostrzem
Bard -Par ker nr 15, dzię ki cię ciu wzdłuż klesz czy ków he mo sta -
tycz nych, ki kut tłusz czo wy na le ży sko agu lo wać kau te rem
Bo vie go.
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