
Du er velkommen til at have en bisidder med ved 

den efterfølgende mundtlige information. 

 

Undertegnede har læst og forstået denne 

skriftlige information samt den efterfølgende 

mundtlige information. Jeg giver hermed mit 

skriftlige samtykke til sondering og skylning af 

tårevejene. 
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Tårevejssondering ved 

tåreflåd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tåreflåd  

er ofte generende hos ældre idet tårepumpen ikke 

fungerer så godt længere. Hos nogle er tilstanden  

opstået efter en ansigtslammelse, eller efter en 

skade mod ansigtet. Hvis tilstanden er generende, 

kan det være nødvendigt at sondere og skylle 

tårevejen i lokal bedøvelse. Herved klarlægges 

det, hvor det trange parti i tårevejen befinder sig. 

Ofte kan gennemskylningen og sonderingen 

forbedre tårevæskens afløb fra øjet i en periode. 

Hos enkelte må der dog foretages yderligere 

indgreb i tårevejen.  

 

Før operationen 
kan du spise som vanlig. Du skal ligeledes tage 

din medicin som vanlig. 

 

På operationsdagen  
må du må ikke bruge øjenmakeup. 

 

 

Operationen 

foregår ambulant og i lokalbedøvelse. 

Ved tårevejsskylning og sondering skylles der  

 

 

forsigtigt gennem tårepunkterne og sonderes med  

en tynd sonde i tårevejene. 

Selve indgrebet varer ca. 20 min. Efter 

operationen hviler du i 10 minutter i 

venteværelset. Derefter kan du tage hjem.  

Det er tilladt at køre bil hjem. 

 

Efter operationen 

kan du leve, som du plejer. 

Der skal bruges antibiotiske Kloramfenikol 

viskøse 1 dråbe  4 gange daglig i øjet i 6 dage 

efter indgrebet. 

 

Risiko for komplikationer 

er der ved alle operationer. Komplikationer til 

denne type af operation er sjældne. Det kan f.eks. 

være blødning fra næsen eller infektion. 

Infektion kan antibiotika behandles.  

Hvis det skulle begynde at bløde, skal du tage 

den med ro. Tag en ren klud og tryk den mod 

næseroden, i mindst 10 minutter. Dette vil oftest 

standse blødningen. 

Hvis det fortsat bløder, må du tage kontakt til 

øjenlæge Marianne Berthelsen på tlf. 86437311. 

De kan også møde op i klinikken. Udenfor 

åbningstiden kontaktes vagtlægen på tlf. 

70113131. 


