Operation for tåreveje med ekstern teknik
Indledning
Operationen varer 90 minutter, hvor du vil være i fuld bedøvelse.

Før operationen
For at sikre at det bløder mindst muligt skal du pausere med din blodfortyndende medicin
inden operation:
Hjertemagnyl 1 uge inden operation
Marvan INR skal være under 2
Clopidogrel, Plavix 5 dage inden operation
Xarelto 3 dage inden operation
Du skal også pausere/stoppe med naturmedicinen 14 dage inden operationen: Gingo Biloba,
fiskeolie og hvidløgspiller.Evt købe en kølebrille, der har kølende effekt og afhjælper hævelser.
Købe Spersadex øjendråber på apoteket.
Du må gerne tage: pamol, Panodil, og Pinex
På operationsdagen inden operationen må du gerne spise og drikke, dog ikke alkohol.

Bedøvelse
Operationen foregår i fuld bedøvelse og du skal derfor tale med en narkoselæge inden
bedøvelsen. Fordi du skal i fuld bedøvelse må du ikke spise 6 timer før operationen eller drikke
mælk 6 timer før eller vand 2 timer før operationen.

Operationen
Operationssygeplejersken renser huden omkring øjnene. Når jeg opererer dine tåreveje
forsøger jeg at genskabe/åbne den forbindelse der fører tårer fra øjet og ud i næsen. Jeg
genskaber passagen og anlægger et siliconerør i den nye passage. Det rør skal ligge der i ca.
10 uger og derefter fjernes det igen. Der vil stadig være tåreflod mens røret ligger der. Enten
kan passage genetableres ved at åbne udefra fra huden og det giver et lille ar. Eller kan
operationen foregå i de allerede eksisterende tåreveje og det giver ikke noget ar.
Operationsmetoden afhænger af sværhedsgraden af din tilstopning.

Efter operationen
Du bliver sendt hjem når du er velbefindende igen. Du skal dryppe med spersadex tre gange
dagligt i 10 dage evt også bruge en næsespray. Recepten er sendt til serveren og kan hentes
alle steder.

Kontrol: Trådende fjernes 6-8 dage efter operationen ved kontrollen og siliconeslangen 10
uger efter operationen.
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