ÖGONKLINIKEN UMEÅ
NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS
901 85 UMEÅ

ÖGONKLINIKEN UMEÅ
NORRLANDS UNIVERSITETSSJUKHUS
901 85 UMEÅ

Information till dig som ska opereras
för stopp i tårkanalen
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Strax före operationen får man avsvällande droppar och lokalbedövning på pinnar i näsan. Inne på operationssalen får man lokalbedövning över tårsäcken och tårvägarna. Med sonder går man
sedan igenom hindret i tårkanalen varefter man trär in en silikonslang som knyts över ett litet gummirör i näsan.
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Vid behov ges antibiotikadroppar efter operationen. Operationsdagen kan du vara svullen i huden på insidan om ögat. Om du får
tilltagande besvär med synnedsättning, rodnad, smetighet eller
svullnad i eller runt ögat skall du kontakta ögonkliniken. Det kan
tillfälligt finnas lite blod i nässekretet om du snyter dig. Får du en
näsblödning efter operationen skall du kontakta ögonkliniken. Vid
problem med slangen, t.ex. att den kommer ut som en ögla i ögonvrån, hör du också av dig. Slangen ska sitta i ca 3 månader. Under
denna tid är det inte säkert att tårflödet har förbättrats.
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Frågor inför operation:

Frågor inför operation:

Operationsplaneraren på ögonmottagningen i Umeå
Telefon 090-785 91 72
Måndag–torsdag 13.00–14.30, fredag 10.00–11.30

Frågor efter operation:
Ögonmottagningen i Umeå, telefon 090-785 91 57
Vardagar: 8–11.30 och 13–14.30
Övriga tider: sjukvårdsrådgivning telefon 11 77
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