Kontrastfotografering af nethinden
Formålet med undersøgelsen er at afdække, om der
er forandringer i dit øjes nethinde og blodkar. Undersøgelsen kaldes også fluorescein/ICG angiografi.

pupiludvidende dråber. Det er derfor en god idé at
medbringe et par solbriller til brug under hjemtransporten.

Ved undersøgelsen indsprøjter vi et kontraststof i en
vene på din arm, mens vi fotograferer din nethinde. Vi
kan dermed iagttage og vurdere nethindens blodforsyning.

Aftal hjemtransport
Du må ikke selv køre bil hjem, da dit syn vil være
sløret nogle timer efter drypning af øjet. Aftal derfor
på forhånd at blive afhentet af en pårørende, eller
undersøg hos Kørselskontoret, om du er berettiget til
kørsel.

Er du gravid eller har allergi, skal du på forhånd oplyse os om dette.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN
SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Du får dryppet begge dine øjne med pupiludvidende
dråber. Herefter får du lagt en blød kanyle i hånden/armen, som vi kan indsprøjte kontraststof igennem. Vi tager nogle få billeder, inden kontraststoffet
sprøjtes ind, og yderligere billeder, mens kontraststoffet bliver synligt i øjet. Undervejs er der korte pauser.
Det er vigtigt, at du under selve fotograferingen holder øjet åbent og i ro.

Billederne vurderes af en øjenlæge. Du får enten
svar, mens du er her, om eventuelle fund og muligheder for behandling. Ellers giver vi dig svarene skriftligt eller telefonisk snarest herefter.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Hele fotograferingen varer 15-20 minutter. De fleste
oplever intet ubehag ved undersøgelsen.
Den bløde kanyle kan fjernes igen efter undersøgelsen.
På grund af risikoen for en allergisk reaktion over for
kontraststoffet, skal du blive på afdelingen til observation 30 minutter efter undersøgelsen. Kontraststoffet
udskilles gennem urinen, som dermed forbigående
bliver mere gul.

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:

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Øjenafdelingens Sengeafsnit
Medbring solbriller
Stærkt lys kan være generende umiddelbart efter
undersøgelsen, da du har fået dryppet øjnene med

Tlf. 97 66 26 27
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