Patiënteninformatie
Orthoptie: druppelonderzoek (skiascopie)
Bij skiascopie wordt de brilsterkte van het oog objectief gemeten met behulp van oogdruppels
die het ‘scherpstellen’ van het oog uitschakelen. Dit onderzoek is eenvoudig en geheel pijnloos.
N.B.: Bij kinderen, afhankelijk van de leeftijd en coöperatie, kan het onderzoek met een apparaat
of handmatig door middel van een skiascoop en losse glaasjes gedaan worden.
Wij gebruiken, in bijna alle gevallen, de druppel Cyclogyl / Cyclopentolaathydrochloride 1%
Minims (zonder conserveringsmiddelen).
Als de druppels goed zijn ingewerkt, is de pupil groot met een overgevoeligheid voor licht en
kunt u wazig zien. Bij zonnig weer raden wij daarom aan een goede zonnebril of zonneklep op te
zetten.
Het kan tot 24 uur duren voordat de druppels helemaal zijn uitgewerkt.
N.B.: Met deze druppels mag u niet zelf rijden. De druppels kunnen uw rijvaardigheid
beïnvloeden, en u bent niet verzekerd als u actief deelneemt aan het verkeer.

BEIDE OGEN MOETEN TWEE KEER GEDRUPPELD WORDEN, VOORDAT U DE
AFSPRAAK BIJ DE ORTHOPTISTE HEEFT, NAMELIJK 1 UUR EN ½ UUR VAN TE VOREN

Druppelinstructie
Het hoofd dient achterover te worden gehouden (kind eventueel laten liggen). Oogleden wijd
openen, onderooglid naar beneden trekken en één druppel in het oog laten vallen. Daarna
overtollige druppels wegvegen en de traanbuis in de ooghoek een paar seconden dichtdrukken.
De druppels kunnen vlak na het indruppelen wat prikken. Door goed te knipperen verdwijnt deze
klacht snel.

Belangrijk
De druppels dient u buiten bereik van kinderen te bewaren.
In zeldzame gevallen kan er sprake zijn van een overgevoeligheid van de druppels en kunnen
de volgende reacties optreden: koorts, versnelde hartslag, sufheid en/of verwardheid, braken,
rode uitslag in het gelaat of op de armen, diarree en droge mond (veel willen drinken). Als deze
symptomen optreden, neem dan contact op met uw huisarts.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
polikliniek Oogheelkunde. De polikliniek Oogheelkunde is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 52 en vragen naar de orthoptist.
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