Indsættelse af silikoneslange i tårekanalen
Du skal have opereret en silikoneslange ind i tårekanalen for at skabe en bedre forbindelse fra øjets tåresø, gennem tåresækken og ind til næsehulen. På den
måde vil tårekanalen udvides og tåreflåd mindskes.
Indgrebet foretages på patienter med tåreflåd, hvor
der ikke er betændelse i tåresækken, og hvor afløbet
fra tåresækken kun er delvist blokeret.

SÅDAN FOREGÅR OPERATIONEN
Behandlingen foregår på Øjenafdelingens operationsafsnit.
For voksne foregår operationen oftest i lokalbedøvelse, for børn i fuld bedøvelse. Skal du i lokalbedøvelse
er kun operationsstedet bedøvet, mens du er vågen.
Du vil ikke føle smerte, men kan mærke berøring.
Bedøvelsen består af lokalbedøvende øjendråber,
lokalbedøvende indsprøjtning i øjenkrogen samt et
såkaldt ’meche’, som er et stykke gaze vædet med
lokalbedøvende væske, som sættes op i næsen for at
bedøve slimhinden.

En silikoneslange lægges gennem tårepunkterne i øjenkrogen
og ind til næsehulen. Derved skabes afløb for tåreflåd.

EFTER OPERATIONEN
Drik ikke varme drikke
De første 2 timer efter operationen, må du ikke drikke
varme drikke, såsom te eller kaffe, da varmen vil øge
risikoen for næseblødning.

Selve operationen
Operationen varer cirka 1 time.
Kirurgen indsætter en 0,7 mm tynd, blød silikoneslange gennem tårepunkterne i øjenkrogen til næsehulen, hvor slangens ender bindes sammen. Silikoneslangen bliver fjernet 6 uger senere i Øjenafdeligens Ambulatorium.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Undlad make-up på operationsdagen
Hold øjenomgivelserne rene og fri for make-up på
operationsdagen for at undgå infektionsfare. Dette
gælder også ansigtscreme.

NÅR DU KOMMER HJEM
Kontakt straks Øjenafdelingen ved blødning
Hvis der opstår blødning fra næsen efter behandlingen, skal du kontakte Øjenafdelingens Ambulatorium
straks.
Dryp med øjendråber
De første 2 uger efter operationen skal du dryppe
øjnene 3 gange dagligt med øjendråberne Tobradex.
Du får en recept med hjem efter operationen.
Skub eventuelt selv slangen på plads
Hos nogle patienter kan silikoneslangen glide op fra
tårepunkterne og ud på øjet. I det tilfælde må du ger-
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ne forsigtigt forsøge at skubbe slangen på plads igen
med en finger. Hvis det ikke kan lade sig gøre, skal
du ringe til Øjenafdelingens Ambulatorium og aftale
en tid til en kontrol. Ved kontrollen vil øjenlægen forsøge at sætte slangen på plads. Det kan dog blive
nødvendigt at fjerne den før tid.

KONTROL
Du skal til kontrol efter 2 måneder. Her fjernes silikoneslangen. Det er først herefter, at du kan forvente
bedring.
Der er her en risiko for, at operationen ikke har haft
nogen effekt, og derfor skal du til yderligere en kontrol
efter 4-6 måneder, hvor vi vurderer resultat af operationen.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål til operationen, 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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