Screening af øjenbaggrunden
Diabetes kan give flere slags forandringer på
nethinden, og derfor vil vi gerne fotografere dine øjne.
Formålet med undersøgelsen er at afsløre de
forandringer i nethinden, der kan behandles med
laser, inden forandringerne giver synsnedsættelse.
Undersøgelsen afslører kun diabetiske
øjenforandringer, så hvis du har andre problemer
med synet eller øjnene, som du i forvejen får
kontrolleret hos en praktiserende øjenlæge, skal du
fortsætte med disse kontroller.

Medbring etui til kontaktlinser
Hvis du bruger kontaktlinser, skal du fjerne dem,
inden du får dryppet øjne. Tag derfor et etui med til
kontaktlinserne.
Medbring solbriller
Dine øjne vil være ekstra følsomme over for lys i 3-5
timer efter drypningen med øjendråberne. Medbring
derfor solbriller og eventuelt en kasket til turen hjem.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Kør ikke bil efter undersøgelsen
Dit syn vil være påvirket efter undersøgelsen. Kør
derfor ikke bil i cirka 5 timer efter øjendrypningen.
Sørg for at have en pårørende til at køre dig hjem,
eller brug offentlig transport.

Undersøgelsen starter med, at du får kontrolleret dit
syn.

NÅR DU KOMMER HJEM

Herefter drypper vi dine øjne med pupiludvidende
øjendråber. Du kan opleve, at dit syn bliver sløret, og
at dine øjne bliver ekstra følsomme over for lys.
Efter cirka 20 minutter er pupillerne tilstrækkeligt
udvidede til, at vi kan fotografere din nethinde på
begge øjne med et specielt kamera.

Kontakt os, hvis du får stærke smerter
I meget sjældne tilfælde kan der opstå stærke
smerter i øjnene flere timer efter undersøgelsen. Sker
dette, er det vigtigt, at du hurtigt kontakter sygehuset.
Se kontaktboksen på næste side.

Selve fotograferingen giver ingen gener.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen varer cirka 45 minutter og er ikke
forbundet med ubehag.

Billederne sendes til Øjenafdelingen på Aalborg
Universitetshospital.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Vi sender et brev til dig, hvis øjenlægerne finder
forandringer på din nethinde. I så fald skal du
undersøges nærmere.

Medbring eventuelle briller
Hvis du bruger briller, skal du medbringe dem, da vi
måler sin synsstyrke med briller/kontaktlinser.

Har du intet hørt inden for 6 uger, kan du regne med,
at der ikke blev fundet forandringer i øjenbaggrunden.
Du skal da fotograferes igen efter 1 år.
Hvis du ikke ønsker at få øjnene fotograferet
fremover, skal du give besked til os.
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KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Ambulatorium for Diabetes og
Hormon- og Stofskiftesygdomme
Hvis du skal ændre din tid:
Sekretær
Tlf. 97 64 20 31
Mandag – fredag 9.00 – 10.00 og
13.00 –14.00
Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen:
eller dit forløb
Sygeplejerske
Tlf. 97 64 20 04
Mandag – fredag 8.00 – 9.00 og
12.30 – 13.30
Hvis du har smerter efter undersøgelsen:
Sekretær
Tlf. 97 64 20 61
Mandag – fredag 8.00 – 15.00
Hvis du har smerter mellem 15.00 og
8.00:
Sygehus Vendsyssel
Tlf. 97 64 00 00
(Spørg efter medicinsk bagvagt).
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