ERG – undersøgelse af nethinden
Du skal have foretaget en ERG-undersøgelse. ERG
står for elektroretinografi. Et ERG undersøger funktionen af nethindens forskellige celler.
Undersøgelsen foretages ved hjælp af en særlig kontaktlinse, som du skal have på øjet, mens undersøgelsen foregår.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Du får øjendråber inden undersøgelsen
Øjet dryppes med øjendråber, som udvider pupillen.
Derefter får du en uigennemsigtig øjenklap for øjet,
som du skal sidde med i mindst 20 minutter, inden
undersøgelsen begynder, for at vænne dit øje til mørke.
Selve undersøgelsen
Undersøgelsen foregår i et helt mørkt rum. Undersøgerne kan se ved hjælp af rødt lys. Øjet dryppes med
lokalbedøvende dråber, hvorefter en speciel kontaktlinse (se billedet) placeres på øjet.

EFTER UNDERSØGELSEN
Medbring solbriller
Øjet er ekstra lysfølsomt på grund af den udvidede
pupil. Du skal derfor medbringe solbriller til brug efter
undersøgelsen. Der er mulighed for at få udleveret
engangssolbriller.
Du må ikke køre bil
Undgå bilkørsel de første timer efter øjendrypningen,
da den udvidede pupil gør det vanskeligt at fokusere.

NÅR DU KOMMER HJEM
Du kan opleve bivirkninger
Der kan i sjældne tilfælde komme en lille irritation/ridse på hornhinden, hvilket kan give tåreflod og
lidt smerter. Kontakt da øjenambulatoriet på nedenstående nummer.
Du får svar på undersøgelsen
Vi kan normalt ikke give svar på undersøgelsen med
det samme, da resultaterne først skal vurderes af
lægerne. Når resultatet foreligger, vil du modtage
svaret med brev eller blive indkaldt til en opfølgende
undersøgelse afhængigt af, hvad du har aftalt med
lægen.
… fortsættes

Når kontaktlinsen er placeret, skal du se ind i en kuppel, hvor der vil blive sendt lys ind med skiftende
styrke, først i mørke og bagefter med lyset tændt.
Undersøgelsen gør ikke ondt, men du kan mærke
kontaktlinsen mellem øjenlågene. Det er vigtigt, at
øjet holdes i ro, og kroppen slapper af, mens undersøgelsen står på, så bliver resultatet bedst.
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KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt
Øjenafdelingens Ambulatorium
Tlf.: 97 66 25 85
Mandag – torsdag 8.00 – 15.30
Fredag 8.00 – 13.30
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 9.00 – 13.00
Hverdage 15.30 – 8.00, weekend- og
helligdage, kan du få kontakt til os her:

Øjenafdelingens Sengeafsnit
Tlf.: 97 66 26 27
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