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CELON therapie
 
Uw afspraak is op ________-________-________ om ________:________ uur
op de polikliniek KNO, route 27. 

De CELON techniek
De Celon techniek oftewel radiofrequente thermotherapie, is een inwendige verhitting van de 
neusschelpen, de conchae. Door de verhitting verschrompelt het weefsel en neemt het volume 
af. De behandeling vindt plaats in geval van opgezwollen neusschelpen, door bijvoorbeeld 
allergie of hypergevoeligheid, waardoor de neus verstopt raakt. Neusverstopping kan een 
verminderde reuk en smaak veroorzaken, hoofdpijn, ontstekingen, snurken en een onderbroken 
nachtrust.
 
Duur van de behandeling
De Celon behandeling van de neusschelpen (conchae) is een poliklinische ingreep, wat inhoudt 
dat u na de ingreep weer naar huis mag. U bent ongeveer een uur in het ziekenhuis.
 
Verdoving
Om de behandeling goed en pijnloos uit te voeren, krijgt u twee plaatselijke verdovingen: de 
eerste een op met watjes gedrenkt medicament. De watjes worden in de neus gebracht en 
moeten ongeveer 15 minuten blijven zitten. De tweede verdoving krijgt u op de poliklinische 
behandelkamer door middel van een prik in de neus.
 
Voor de behandeling
Eten en drinken. 
Voor de behandeling mag u gewoon eten en drinken.
Geen alcohol.
Wij adviseren u zeker 24 uur voor de behandeling geen alcoholhoudende drank te gebruiken.
 
De behandeling
Tijdens de behandeling wordt direct in de neusschelpen geprikt met een naald die de warmte 
geleidt.
 
Na de behandeling
Eten en drinken
Het eerste uur na de behandeling kunt u in verband met de verdoving bij voorkeur niet eten of 
drinken.
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Pijnbestrijding
Bij pijn kunt u paracetamol tabletten 500 mg innemen, maximaal 2 tabletten per keer, maximaal 
4x 2 tabletten per dag.
 
Medicijngebruik
U kunt eventuele medicijnen gewoon blijven gebruiken, bloedverdunners hoeven in de meeste 
gevallen niet gestaakt te worden. Voor deze tabletten dient u contact op te nemen met de 
trombosedienst of de arts die u de tabletten heeft voorgeschreven.
 
Controleafspraak
Na ongeveer één tot twee weken komt u ter controle op de polikliniek KNO.

Weer thuis
Leefregels en adviezen
Wij adviseren u om de eerste drie dagen uw neus niet te snuiten. Het is belangrijk dat u uw neus 
goed vochtig houdt (6x per dag) met zoutwater spray en ook zelf spoelt met zout water. U krijgt 
een folder mee naar huis over zoutspoeling. Hiermee mag u de dag na de behandeling 
beginnen. U blijft spoelen met zout tot uw volgende afspraak op de polikliniek. Daarnaast smeert 
u de binnenkant van de neusvleugels 2x daags in met zalf, dit om harde korstvorming na de 
Celon behandeling te voorkomen.

Complicaties en contact
Mocht u na de behandeling problemen ondervinden, neem dan contact op met het ziekenhuis.
 
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze patiënteninformatie nog vragen hebben, dan kunt U contact 
opnemen met de polikliniek KNO. De polikliniek KNO is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 
08.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 93.

Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl.  
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