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FORMÅL:
Øjets linse er en del af øjets optiske system og indgår derfor i beregningen af hvilken brille, der er
passende til den enkelte. Hos børn er linsen blød og kan ændre form og dermed brydning af lyset.
Det er årsagen til, at børn kan se skarpt både på kort og lang afstand.
Når børns øjne skal måles er det nødvendigt at måle i en tilstand, hvor linsen er afslappet. Det kan man kun opnå med 
pupiludvidende dråber, da øjets akkommodation (autofokuseringsevne) ellers ikke er afslappet.

 

BIVIRKNINGER:
Nogle børn kan blive lidt trætte af dråberne, og det kan være svært at se skarpt i måske op til 24 timer. Pupillen bliver stor, 
og derfor generer lyset, så det er en god idé at medbringe solbriller. Pupillen trækker sig i reglen sammen indenfor det første 
døgn, men det er ikke usædvanligt med en stor pupil en til to dage efter undersøgelsen.
Meget sjældent er der en allergisk reaktion overfor dråberne.

 

METODE:
Du har fået øjendråber med hjem, som dit barn skal dryppes med en time før besøget i klinikken. Dråberne skal opbevares i 
køleskab. Dråberne skal gives 2 til 3 gange (typisk 3 gange hos personer med mørke øjne) gange i hvert øje med fem 
minutters mellemrum. Øjendråberne kan kortvarigt svie en lille smule. Øjendråberne skal opbevares i køleskabet inden 
brug.

Øjendråbe skal gives i begge øjne kl.: _____ og kl. _____ og kl. _____ 

Brug for mere hjælp?

Oplever du komplikationer eller manglende bedring af en given behandling, forværring i dine eksisterende symptomer 
eller måske helt nye symptomer bedes du snarest kontakte os så vi kan hjælpe dig. Ved akutte problemer udenfor 
klinikkens åbningstider henvises til nærliggende øjenlægepraksis (liste over øjenlæger i Region H på Sundhed.dk) eller 
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