Photodynamische therapie (formulier)
(PDT - laserbehandeling)

Ter voorbereiding op de behandeling adviseren wij u de uitgebreide folder aandachtig door te lezen,
deze vindt u op de website van het ETZ,
https://www.etz.nl/Patientfolders/ETZ/Zorg/Oogheelkunde/Photodynamische-therapie-(PDTlaserbehandeling)
Wij adviseren u een begeleider mee te nemen naar het ziekenhuis. Daarnaast is het no odzakelijk dat u
op de dag van de behandeling kleding meeneemt die uw lichaam bedekt. Deze kleding dient u
namelijk direct na de behandeling aan te doen:
- Kleding met lange mouwen en lange broekspijpen.
- Handschoenen, das of shawl.
- Jas met capuchon of hoed met brede rand.
- Dichte schoenen met sokken.
- Zonnebril.
Bij het maken van de afspraak voor de laserbehandeling heeft u druppels meegekregen, Tropicamide.
Met deze druppel(s) druppelt u een half uur en een kwartier voor vertrek in het te behandelen
oog/ogen waardoor uw pupil groter wordt.
Na de behandeling trekt u direct de kleding aan die u tegen het (zon)licht beschermd en u zet uw
zonnebril op. Vermijd het openbaar vervoer en ga met begeleiding met de auto of taxi naar huis.
U mag niet zelf autorijden.
Leefregels
- Vermijd gedurende 48 uur blootstelling aan direct zonlicht of helder (dag)licht.
- Vermijd ook helder licht als zonnebank, halogeenverlichting en halogeen leeslampen.
- Draag kleding die de huid bedekt.
- Draag een zonnebril.
- Zorg dat u in huis direct zonlicht buiten houdt. Ga niet bij een raam zitten.
- Wacht indien mogelijk tot zonsondergang om buiten activiteiten te ondernemen. Als u toch
met daglicht naar buiten gaat zet dan een breedgerande hoed, de bril, draag handschoenen
en een das/shawl. Draag ook de oranje armband die u van de oogarts heeft ontvangen.
Wij adviseren u om thuis niet in het donker te gaan zitten. Een geringe blootstelling van uw huid aan
licht in huis helpt het deactiveren van het geneesmiddel. Na 2 dagen mag u uw normale activiteite n
buitenshuis weer hervatten zonder speciale voorzorgsmaatregelen.
De pupillen worden hierdoor verwijd/vernauwd.
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