Version august 2020

Øjendrypning med Cyclopentolate hydrochloride dråber
De har fået udleveret en pipette med Cyclopentolate hydrochloride 1% 0,5ml øjendråber.
Disse dråber skal opbevares på køl indtil den dag I skal bruge dem.
Hvordan drypper du:
1. Små børn: Lad barnet ligge ned med lukkede øjne. Anbring et par dråber i
øjenkrogen. Når barnet åbner øjnene kommer dråberne ind i øjet.
2. Hos større børn kan der dryppes som hos voksne ved, at barnet ser opad og
nederste øjenlåg trækkes let ud, så der dannes en fold. Der dryppes 1 dråbe i hvert
øje 2 gange. Første gang 1 time inden mødetid og igen 10 min. senere, 50 min.
inden mødetid. Bed barnet holde øjnene lukkede et øjeblik efter drypning.
Bivirkninger
Dråberne svier kortvarigt i øjnene i 20-30. sek. Dråberne bevirker, at pupillerne bliver
store. Dette varer min. 4 timer men for nogle børn varer denne virkning i op til 20 timer.
Synet vil være sløret og der vil forekomme øget lysfølsomhed. Det vil være godt at
medbringe solbriller eller/og kasket, ligesom man må indstille sig på, at barnet får
vanskeligt at læse, se Ipad m.v. indtil pupillerne atter har trukket sig sammen.
Småbørn kan blive søvnige af øjendråberne, enkelte reagerer modsat og bliver lidt urolige.
Bliver børnene sløve skal de observeres tæt indtil virkningen klinger af.
Skole/daginstitution/arbejde
Dit barn kan godt komme i skole eller institution efter undersøgelsen, men husk at give
besked om, at synet er påvirket og der kan være besvær med nærarbejde og færden i
trafik (større børn).
For voksne kan skærmarbejde være svært ligesom bilkørsel ikke er tilladt indtil pupiller og
syn igen er normaliseret.
OBS!!
Ved synsnedgang – eller forværring af symptomer inden den planlagte kontrol ved
lægen, skal man kontakte klinikken.
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