Oogdruppelen ter voorbereiding op een laserbehandeling of fluorescentieangiografie (FAG)
Informatiefolder
U heeft een afspraak voor een laserbehandeling of fluorescentie-angiografie op de polikliniek
Oogheelkunde. Omdat de pupillen voor deze behandelingen vergroot moeten zijn, heeft u twee
soorten druppels (Tropicamide en Fenylefrine) meegekregen. U dient deze oogdruppels zelf thuis in
het oog te druppelen. U kunt ook degene die u naar het ziekenhuis brengt vragen om u te druppelen.


Komt u voor een fluorescentie-angiografie, dan moet u altijd beide druppels (twee keer
Tropicamide en twee keer Fenylefrine) in beide ogen druppelen.



Komt u voor een laserbehandeling, dan hoeft u alleen het oog te druppelen dat behandeld zal
worden (twee keer Tropicamide en twee keer Fenleyfrine).

Lees deze folder eerst helemaal door voordat u begint met het druppelen.
Aandachtspunt
Door de traanpuntjes in de hoek bij de neus gedurende een minuut goed dicht te drukken na het
druppelen, komt er minder van de druppels in de keel en heeft u minder kans op bijwerkingen.
Oogdruppelinstructie
Volg de stappen die hieronder beschreven staan.


Was uw handen met zeep en droog ze goed af.



Het beste is om op een stoel te gaan zitten. Ga rechtop zitten.
Neem het pipetje met oogdruppels in uw hand alsof u een pen
vasthoudt (het flesje in het plaatje staat voor het pipetje).



Trek met de toppen van uw vingers van uw andere
hand het onderste ooglid naar beneden, zodat een
gootje ontstaat.



Kunt u uw hoofd niet goed achterover buigen,
ga dan liggen.



Zet uw hand met het pipetje op de hand die het gootje maakt.
Breng het flesje boven uw oog. Raak het oog niet
met het pipetje. Knijp in het pipetje en laat één druppel in
het gootje vallen. Sluit uw oog (niet knijpen). U kunt uw hoofd
terugbuigen en rechtop gaan zitten.



Houd het oog gesloten en druk uw traanbuis tenminste
één minuut dicht, door zachtjes de binnenhoek van uw oog
(aan de neuskant) te drukken.
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Was na het druppelen nogmaals uw handen met zeep en droog ze af. Het is normaal dat u na het
gebruik van oogdruppels wazig ziet. Wanneer u denkt dat de druppels niet goed in het oog terecht
zijn gekomen, kunt u beter nog een keer extra druppelen.

Oogdruppelen
Belangrijk is wel dat u twee minuten wacht tussen het aanbrengen van de twee verschillende
druppels. U dient een half uur vóór u de afspraak heeft op de polikliniek thuis te beginnen met het
druppelen, omdat de druppels minimaal vijftien tot twintig minuten moeten inwerken voor een goed
effect.
Contactlenzen
U wordt aangeraden om de dag van het onderzoek en/of behandeling geen contactlenzen te dragen.
Informatie over de oogdruppels Tropicamide
Eigenschappen
De stof parasympathicolyticum in de druppels zorgt voor pupilverwijding.
Werking
Maximale pupilverwijding komt na vijftien tot dertig minuten inwerkingstijd. De totale werkingsduur is
vijf tot acht uur.
Indicaties
Het verwijdt de pupil voor fluorescentie-angiografie of laserbehandeling van het netvlies.
Zwangerschap/borstvoeding
Over het gebruik van deze stof tijdens zwangerschap bestaan onvoldoende gegevens om de
mogelijke schadelijkheid te beoordelen. Er zijn tot dusver geen aanwijzingen voor schadelijkheid bij
dierproeven.
Eventuele bijwerkingen


verhoogde oogdruk;



prikkeling bij het indruppelen;



visusstoornissen;



lichtschuwheid;



droge mond;



hoofdpijn;



versnelde hartwerking;



allergische reacties;



psychotische reacties;

Waarschuwingen en voorzorg
Door beïnvloeding van het gezichtsvermogen kan het gebruik hinderlijke gevolgen hebben voor
sommige dagelijkse bezigheden (bv. lezen, autorijden). Tijdens gebruik geen contactlenzen dragen.
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Door tijdens en direct na toediening de traanbuis enige tijd dicht te drukken wordt de kans op
lichamelijke reacties verminderd. Voorkomen wordt dat de druppeloplossing snel afvloeit naar de
neus- en keelholte. Tropicamide bevat geen conserveermiddel en is bestemd voor eenmalig gebruik;
na toepassing weggooien.
Informatie over de oogdruppels Fenylefrine
Eigenschappen
De stof sympathicomimeticum in de druppels zorgt voor pupilverwijding.
Werking
Pupilverwijding komt na twintig minuten en maximaal na één tot anderhalf uur. De totale werkingsduur
is ca. zes uur.
Indicaties
Het verwijdt de pupil voor diagnostische of behandelende procedures.
Niet gebruiken bij


nauwe-kamerhoekglaucoom



ernstige schildklierafwijkingen



droog neusslijmvlies.

Zwangerschap/borstvoeding
Het gebruik van dit geneesmiddel bij zwangerschap en/of het geven van borstvoeding wordt
afgeraden.
Bijwerkingen
Zelden (< 0,01%): Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt
niet iedereen daarmee te maken. Lokale bijwerkingen, zoals een rood oog, tranenvloed, pijn in het
oog kunnen optreden, vooral bij hogere concentraties. Een hogere concentratie fenylefrine kan
wanneer het door resorptie in de bloedbaan wordt opgenomen, hevige hoofdpijn, hartkloppingen en
verhoogde bloeddruk veroorzaken en onder bepaalde omstandigheden (vernauwde kamerhoek) een
verhoogde druk in het oog bewerkstelligen.
Reacties bij gebruik andere medicatie
Gelijktijdig gebruik van MAO-remmers of die in de afgelopen drie weken te hebben gebruikt kan leiden
tot een verhoogde adrenerge reactie (bv. reactieve bloeddrukstijging). Tricyclische antidepressiva en
atropine kunnen de cardiovasculaire werking van fenylefrine versterken. Bij gelijktijdig gebruik van
antihypertensiva, in het bijzonder bètablokkers, kan het bloeddrukverlagende effect van deze
middelen verminderen.
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Waarschuwingen en voorzorg
Het middel bevat geen conserveermiddel en is bestemd voor eenmalig gebruik. Door tijdens en direct
na toediening de traanbuis één tot twee minuten dicht te drukken wordt voorkomen dat de oogdruppel
afvloeit naar de neus- of keelholte; hierdoor is er minder kans op lichamelijke reacties.
Informatie
Meer informatie vindt u op:
www.treant.nl
mijnTreant, het online patiëntenportaal van Treant
Wij vinden het heel belangrijk dat onze patiënten online toegang hebben tot hun medisch dossier.
Daarom hebben we mijnTreant: in dit portaal tonen we persoonlijke gegevens, correspondentie/
brieven (zoals specialisten- en ontslagbrieven) en (lab)uitslagen. Daarnaast biedt mijnTreant online
inzage in afspraken, inclusief aanvullende informatie die voor de voorbereiding van de afspraak
relevant/belangrijk is (denk aan informatiefolders, een instructiefilmpje of een link naar een externe
website van een branchevereniging). Kijk voor meer informatie op www.treant.nl/mijnTreant of log in
via www.mijnTreant.nl.
TRIP499 240419
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