Tåreveje, operation

Lidt om operationen:
Operationen foregår i fuld bedøvelse, og er derfor smertefri.
Du vil kunne tage hjem efter operationen, selvom du har været i fuld bedøvelse.
Du kan ikke selv køre hjem og skal selv sørge for transport.
Forholdsregler før operationen:
For at sikre, at det bløder mindst muligt under operationen, skal du 7 dage forinden undgå medicin, der
indeholder acetylsalicylsyre:
Kodimagnyl, Albyl, Idotyl, Hjertemagnyl samt naturmedicinen Gingo Biloba og hvidløgspiller.
Du må gerne tage:
Pamol, Panodil og Pinex.
Før operationen:
Du må gerne spise og drikke indtil 6 timer før mødetiden.
Du må gerne drikke vand og saftevand indtil 2 timer før mødetiden. De sidste 2 timer før mødetiden skal du
faste totalt.
Du må gerne børste tænder.
Det er ikke tilladt at ryge fra 6 timer før mødetiden.
På operationsstuen:
Du får lagt et tyndt plastikrør i en blodåre i din hånd, hvorigennem bedøvelsen gives.
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Selve operationen:
Lægen opererer og laver en ny tårekanal. For at holde den nye kanal åben, bliver der lagt et lille plastikrør
ind.
Efter operationen får du en forbinding for øjet. Forbindingen skal du have på til du skal hjem.
Transport på operationsdagen:
Det er vigtigt, at du har en ledsager med, som kan transportere dig. Rejse alene med bus og tog er ikke
tilladt efter operationen.
Gener og komplikationer:
Der kan sive blod fra næsen, den første uge efter operationen.
Den nye tårekanal kan, på længere sigt, lukke sig igen.
Risikoen er størst de første 3-4 måneder efter plastikrøret er fjernet.
Forholdsregler efter operationen:
· Du må ikke pudse næse i 1 uge efter operationen.
· Du bør holde dig i ro og undgå fysiske anstrengelser som rengøring, idræt og seksuel aktivitet i de første 5
dage.
· Du må gerne gå i brusebad.
· Du bør undgå varme drikke i et døgn efter operationen.
· Vi anbefaler, at du ligger med hovedet højt den første nat efter operationen, for at undgå blødning og
hævelse.
Gener og komplikationer:
Efter operationen kan øjenomgivelserne være hævede. Der kan forekomme næseblod. Hvis du får
næseblod bør du sidde roligt med foroverbøjet hoved, holde noget koldt mod næseryggen f.eks. en pose
med is eller frosne ærter, og evt. tage isterninger i munden.
Kontrol efter operationen:
Du skal møde til kontrol 1 til 2 uger efter operationen.
Ca. 6 uger efter operationen skal du møde til kontrol, hvor lægen fjerner plastikrøret.
Kontakt til øjenlæge ved akut problem:
Hvis du efter operationen får problemer, skal du ringe til øjenklinikken, specielt hvis:
· synet pludseligt forværres.
· øjet bliver ildrødt eller gør ondt .
· du af anden årsag er urolig for dit øje.

Kontaktperson: Henrik Madsen
Dagtid telefon 56345566
Aften, nat og weekend: telefon xxxxxxxx
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