Wij wensen uw kind een spoedig herstel!
Met vriendelijke groeten,
het verpleegkundig personeel van de dageenheid kinderen.
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Vandaag werd er bij uw kind volgende operatie verricht:
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Strabisme
Traanwegsondage
Ooglidchirurgie

Doorgaan met hygiëne van het ooglid.
Gedurende 5 dagen, 2 keer per dag Tobradex zalf aanbrengen
in het geopereerde oog.

4. VOLGENDE BEVINDINGEN ZIJN NIET VERONTRUSTEND

Chalazion

1. NAZORG NA EEN STRABISME OPERATIE
Ogen reinigen met een steriel compres en fysiologisch serum. Dit zolang er bloed
en /of korstjes aanwezig zijn.
Dagelijks 4 keer 1 druppel Tobradex collyre in beide ogen druppelen.
Duur van de behandeling: tot de volgende controle; de arts beslist dan of er nog
verdere zorgen nodig zijn.
Leg u zelf en uw kind een strikte handhygiëne op.
Vermijd dat uw kind gaat spelen in de zandbak, in het bos...
Zwemmen is niet toegestaan.
Een specifieke bescherming is niet nodig, tenzij een zonnebril bij lichtschuwheid.
In de periode tussen de operatie en de controle-raadpleging moeten er druppels
in de ogen gedaan worden. Verdere specifieke instructies worden U bij ontslag
door de arts gegeven.
Na 1 week en nogmaals na 1 maand wordt uw kind ter controle teruggezien op
de raadpleging kinder-oogheelkunde.
Tenzij uidrukkelijk door de arts gevraagd, dient uw kind zijn/haar bril niet te dragen.

2. NAZORG NA EEN TRAANWEGSONDAGE
		
		

		

Traanwegintubatie

Wat betreft deze ingreep zal uw kind weinig hinder ondervinden.
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3. NAZORG NA CHALAZION OPERATIE

Ogen reinigen met een steriel compres en fysiologisch serum. Dit zolang er bloed
en /of korstjes aanwezig zijn.
Dagelijks 4 keer 1 druppel Tobradex collyre in het gesondeerde oog druppelen.
Duur van de behandeling: 1 week .
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Bloederige tranen.
Bloedsporen in neus en mond.
Wrijvend gevoel in het oog / de ogen.
Wrijvend gevoel bij het inbrengen van oogdruppels.
Lichtschuwheid.

5. IN GEVAL VAN VOLGENDE PROBLEMEN
-

Plotse zwelling en hevige pijnen
Koorts
Etterige secreties, ondanks antibiotica druppels

dient u tussen 8.45 u. en 16.50 u. contact op te nemen met de consultatie
kinder-oogheelkunde: 02 477 60 62
Buiten de werkuren contacteert u de spoedgevallendienst:
02 477 51 00

6. PIJNSTILLENDE MIDDELEN
Zie bijgevoegd schema.

