Cyclogyl oogdruppels

Doel van de oogdruppels
U heeft een afspraak waarbij de sterkte van uw ogen wordt gemeten en de
binnenkant van uw oog wordt onderzocht. Om deze onderzoeken te kunnen
doen, krijgt u cyclogyl oogdruppels. Door de cyclogyl oogdruppels
ontspannen de lensspieren en verwijden de pupillen.

Gebruik van de oogdruppels
Eén uur voor de afspraak moet u één druppel in beide ogen doen. Na een
half uur herhaalt u dit voor beide ogen.
U doet dit op de volgende manier (zie ook figuur 1, bladzijde 3):
 Was grondig uw handen.
 Neem plaats in een makkelijke stoel en leg uw hoofd iets achterover of
ga liggen.
 Trek uw onderooglid een stukje naar beneden met een wijsvinger.
 Laat één druppel uit het flesje in het midden van de ontstane plooi vallen.
 Laat het ooglid los en sluit het oog. Herhaal dit voor het andere oog.
 Probeer het oog of de oogharen niet aan te raken met het druppelflesje of
het dopje
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Figuur 1

Belangrijk
 De oogdruppels zorgen ervoor dat u grote pupillen krijgt. Hierdoor kan het
zien verslechteren en kan ook fel licht erg hinderlijk zijn. U kunt daarom niet
zelf autorijden. Een zonnebril kan eventueel prettig zijn.
 De volgende dag zal het zien in de meeste gevallen weer normaal zijn. De
pupillen kunnen tot een week groter blijven.
 Houd de druppels buiten bereik van kinderen. Bij inwendig gebruik is het
vergif.
 Zeer sporadisch kan na het druppelen een allergische reactie optreden.
Neem dan contact op met uw huisarts of de polikliniek oogheelkunde.
 De druppels kunnen een prikkend gevoel geven.

Heeft u nog vragen?
Deze folder is niet bedoeld als vervanging voor mondelinge informatie, maar als
aanvulling daarop. Hierdoor kunt u alles nog eens rustig nalezen.
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op met:
polikliniek oogheelkunde: telefoon: 040 - 286 48 25.
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