Nazorg bovenooglidcorrectie
Algemeen:
•
•
•
•

•
•

U mag direct na de ingreep alle dagelijkse activiteiten hervatten.
Sporten is daarentegen de eerste week afgeraden.
U kunt direct weer douchen, let wel op dat de oogleden niet nat
mogen worden. Een sauna bezoek en zwemmen wordt de eerste 2
weken afgeraden.
Het is normaal dat u pijn/last krijgt van de wonden en hiervoor mag u
Paracetamol gebruiken. Indien de pijn verergert in plaats van vermindert
of wanneer de wonden roder worden en/of er gelig vocht uit moet u
contact met ons opnemen.
Make-up kunt u pas weer gebruiken na het verwijderen van de hechtingen.
Contactlenzen niet dragen gedurende 2 weken na de ingreep.

Na de behandeling:
Er ontstaat vaak een forse zwelling en/of bloeduitstorting. Dit is een normale reactie van het lichaam.
Door direct voldoende te koelen kunt u deze zwelling het best tegen gaan. De wonden zijn gehecht
met een niet oplosbare draad en een hechtpleister. Deze pleisters laten na een aantal dagen vanzelf
los en de hechtingen worden na een week verwijderd.
Let op: Het beste laat u de pleisters zo lang mogelijk zitten en laat u de wonden zoveel mogelijk met
rust! Vermijd wrijven rondom- en op de wonden om zo tot het beste genezingsresultaat te komen.
Indien er vragen zijn na de behandeling kunt u altijd bellen op 040 402 11 61, indien wij de telefoon
niet opnemen spreek dan de voicemail in wij bellen altijd binnen een paar uur terug.

Spoedlijn

Druk 9 uitsluitend bij dreigende spoed

Huisartsenpost Veldhoven

040-266 05 05

Huisartsenpost Eindhoven

088 – 876 51 51

112

Bij levensbedreigende spoed

Indien u zich wendt tot een andere specialist adviseren wij u om ons foldermateriaal en deze
nazorgadviezen mee te nemen. Uiteraard vernemen wij ook graag dat u elders bent behandeld.
Na 1 week volgt een controle afspraak bij ons op de praktijk om de hechtingen te verwijderen en
mocht u eerder vragen hebben kunt u ten alle tijden contact met ons opnemen.
Opmerkingen Ald:

