oogheelkunde

Skiascopie met atropine
Skiascopie is een onderzoek naar de sterkte (of eventuele brilafwijking) van de ogen.
Er worden verschillende proefglaasjes voor het oog gehouden terwijl de patiënt naar
een lampje kijkt.
Voor dit onderzoek is het noodzakelijk dat de
pupillen en de accommodatiespieren van het
oog geheel ontspannen zijn. Dit wordt bereikt
door de ogen te druppelen met atropine.
Als de druppels goed ingewerkt zijn, is de
pupil groot en kan de patiënt last hebben van
wazig zien en (zon)licht. Het is daarom
raadzaam om een goede zonnebril of een pet
te dragen. Het wazig zien en de
overgevoeligheid voor licht kunnen 1-2 weken
aanhouden.

Druppelschema

U moet twee dagen voor het onderzoek
beginnen met het druppelen van beide ogen.
Dit doet u tweemaal per dag. Op de dag van
het onderzoek druppelt u nog één keer.
In totaal heeft elk oog dus 5 druppels gehad.
Schematisch ziet dit er als volgt uit:
2 dagen voor
het geplande
onderzoek
1 dag voor
het geplande
onderzoek
Dag van
onderzoek

Ochtend
1 druppel
in beide
ogen
1 druppel
in beide
ogen
1 druppel
in beide
ogen

Avond
1 druppel
in beide
ogen
1 druppel
in beide
ogen

Hoe kan het beste worden
gedruppeld?
 Zet het flesje oogdruppels klaar met een
papieren zakdoekje ernaast
 Uw kind kan het beste op de rug gaan
liggen
 Met duim en wijsvinger van één hand
houdt u de oogleden van het oog open
 U neemt vervolgens het geopende flesje
in uw andere hand
 U laat één druppel in het geopende oog
vallen, het liefst op het witte gedeelte
 Vervolgens het gedruppelde oog laten
sluiten en met een doekje afvegen
 Op dezelfde wijze druppelt u het andere
oog
 Indien u twijfelt of de druppel er wel in is
gekomen, graag nogmaals druppelen
 Na het druppelen altijd uw handen
wassen!

Contact opnemen

Overgevoeligheid treedt zeer zelden op.
De volgende overgevoeligheidsreacties
kunnen voorkomen:
 Koorts
 Sufheid
 Braken
 Rode uitslag in het gezicht of op de
armen
 Diarree
 Droge mond (veel willen drinken)
Als één van deze symptomen optreedt, neem
dan direct contact op met uw huisarts. Neem
ook contact op met de orthoptist waar U
onder behandeling bent.
Belangrijk is om het flesje altijd buiten
bereik van kinderen houden!
De druppels zijn namelijk bij inname giftig.
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Waarom druppels?
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Vragen

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie?
Kijk dan op onze website of neem contact op
met het secretariaat van de polikliniek
oogheelkunde
Polikliniek oogheelkunde Almelo:
Telefoon: 088 708 31 40
Polikliniek oogheelkunde Hengelo:
Telefoon: 088 708 59 45
Website: zgt.nl/oogheelkunde
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