Opspuiten of dotteren van
de traanweg op de afdeling
radiologie

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten om een
traanweg te laten opspuiten en/of dotteren (oprekken).
Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling radiologie als na het
opspuiten van de traanweg blijkt dat dotteren nodig is.
Bij dit onderzoek worden de traanwegen doorgespoten met een
kleine hoeveelheid röntgencontrastmiddel, waarna een foto wordt
gemaakt. Op het röntgenbeeld is te zien of de traanweg verstopt of
vernauwd is en waar de eventuele afwijking zit. Het contrastmiddel
dat via een dun buisje via het traankanaaltje in het ooglid wordt
ingespoten, komt uiteindelijk in de neus terecht en stroomt dan
naar de keel.
Bij het dotteren van de traanweg wordt de traanzak met behulp
van een ballonnetje opgerekt en hierdoor beter doorgankelijk
gemaakt. Ongeveer drie van de vier patiënten heeft veel baat bij
deze behandeling.
De informatie in deze folder is algemeen van aard. Dat wil zeggen
dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het is
niet mogelijk in deze folder alle varianten te vermelden.
Als u bloedverdunners gebruikt, kan het onderzoek gewoon
doorgaan. U hoeft voor deze behandeling niet nuchter te zijn, dus u
mag eten en drinken van te voren.

Het onderzoek
U ligt op uw rug op een röntgentafel. Met
oogdruppels wordt het desbetreffende oog
verdoofd. De uitmonding van de traanweg
in het ooglid wordt iets opgerekt waarna de
radioloog een dun buisje in de traanweg
brengt. Vervolgens wordt een geringe hoeveelheid contrastvloeistof ingebracht en
worden er foto’s gemaakt.
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Bij een dotter van de traanweg wordt via hetzelfde slangetje een
dun draadje in de traanweg gebracht, dat er bij de neus weer uitkomt. Daarover wordt een dotterballon geschoven, die ter plaatse
de traanweg oprekt. Het oprekken is gevoelig. Vooraf wordt
neusspray en plaatselijke verdoving ronddom het oog gegeven.
Het opspuiten van de traanweg duurt ongeveer 10 minuten, het
dotteren van de traanweg ongeveer 30 minuten.

Na het onderzoek
Na het opspuiten van de traanweg is geen speciale nazorg nodig.
u krijgt een recept mee voor neus -en oogdruppels. Dit kan opgehaald worden bij de CWZ apotheek.
Het is beter als u na de dotterbehandeling niet zelf met de auto
naar huis rijdt in verband met eventueel verminderd zicht.
Uitslag
Na een ‘traanwegopspuiting’ gaat u terug naar de poli waar u een
afspraak maakt voor het bespreken van de uitslag.
Na een ‘traanwegdotter’ gaat u naar de poli om een controleafspraak te maken voor 6 tot 8 weken na de dotterbehandeling.
Bijwerkingen/complicaties
Het is mogelijk dat na de opspuiting of de dotterprocedure het oog
er enigszins rood uitziet en het ooglid wat blauw wordt. Dit is een
normaal verschijnsel en trekt na enige dagen weer weg.
Vragen
Als u verwacht dat het onderzoek problemen geeft, neem dan
vooraf telefonisch contact op met de afdeling radiologie. Als u nog
vragen heeft over het onderzoek, stel deze dan gerust aan de
telefoniste. Zij geeft u graag antwoord.
Bericht van verhindering
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel
mogelijk de afdeling radiologie, telefoon: (024) 365 74 31. Er kan
dan een andere patiënt in uw plaats komen.
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Afspraak
................................................................................ datum
................................................................................ dag
................................................................................ uur.

Adres en telefoonnummer
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Afdeling radiologie (B50)
Telefoon (024) 365 74 31
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Website: www.radiologie.cwz.nl

