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AUTOLOGE SERUMOOGDRUPPELS

De oogarts heeft u autologe serumoogdruppels
voorgeschreven. Deze oogdruppels kunnen onder andere
gebruikt worden bij droge ogen, wondjes aan het hoornvlies
of andere afwijkingen aan het oppervlak van het hoornvlies.

Serum kan het hoornvlies voorzien van stoffen en groeifactoren die
ook in het traanvocht aanwezig zijn. De autologe serumoogdruppels
kunnen daardoor de functie van natuurlijk tranen van het oog
overnemen en zo het hoornvlies beschermen tegen beschadiging.
Vaak worden autologe serumoogdruppels gebruikt wanneer andere
behandelingen niet het gewenste effect hebben.
Serum is een onderdeel van uw eigen bloed. Om autologe (eigen)
serumoogdruppels te maken, wordt bloed bij u afgenomen. Dit
wordt gecentrifugeerd. Het serum wordt zo gescheiden van de rest
van het bloed en hiervan worden de autologe serumoogdruppels
gemaakt.

HOE GEBRUIKEN?
De oogdruppels druppelt u zes keer per dag in uw oog, tenzij
anders is afgesproken met uw oogarts. U gebruikt de oogdruppels
op dezelfde manier als andere oogdruppels. Uw oogarts geeft
u aan wanneer u moet stoppen met het gebruik van autologe
serumoogdruppels.
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Als u ook andere oogdruppels gebruikt, druppelt u eerst de
autologe serumoogdruppels en wacht een half uur voor u de
andere oogdruppels gebruikt.

WAARSCHUWING

De autologe serumoogdruppels mogen uitsluitend gebruikt
worden door u, de donor van het bloed. Wanneer iemand
anders de oogdruppels gebruikt, kunnen allergische reacties
en ontstekingen optreden. Bovendien kunnen via autologe
serumoogdruppels door bloed overdraagbare ziekten
overgedragen worden. Serum is immers een bloedproduct.

BIJWERKINGEN
Bij gebruik van autologe serumoogdruppels, kan lokale irritatie
optreden door temperatuurverschillen tussen het oog en de
druppels. Daarnaast bestaat er een klein risico op ontstekingen.

HOE TE BEWAREN?
De autologe serumoogdruppels moeten bewaard blijven in de
diepvriezer. Bevroren zijn de oogdruppels drie maanden houdbaar
(-20°C). Na het ontdooien zijn de oogdruppels in de koelkast één
maand houdbaar (2-8°C). Eens het flesje geopend, zijn de druppels
nog zeven dagen houdbaar op kamertemperatuur.
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Bewaar de oogdruppels op een schone plek in de koelkast en
vriezer, gescheiden van etenswaren. Op het etiket kunt u noteren
wanneer u de oogdruppels uit de vriezer hebt gehaald. Zo wordt
eventuele verwarring en te lang gebruik van hetzelfde flesje
voorkomen.

OOGDRUPPELS BIJNA OP?

Maak een afspraak voor een bloedafname. Dit kan via
tel. 016 33 23 70.
De bloedafname gebeurt door een verpleegkundige op de
prikpool (oranje pijl, poort 2, verdieping 1). U hebt ook een
voorschrift nodig van uw oogarts. Als u dit voorschrift nog
niet ter beschikking hebt, moet u ook een afspraak maken op
de dienst oogziekten.

Als het bloed wordt afgenomen en voor 12 uur afgeleverd wordt
aan de ziekenhuisapotheek, kunnen de oogdruppels de volgende
werkdag opgehaald worden bij de ziekenhuisapotheek.
Autoloog serum wordt nooit bereid tijdens de wachtdienst of in
het weekend.
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ZIEKENHUISAPOTHEEK
Campus Gasthuisberg, bruine pijl, tweede verdieping

Openingsuren

Weekdagen: van 8.30 tot 18.30 uur
Zaterdag: van 9 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur
Zondag: van 10 tot 12 uur

Wanneer u de oogdruppels ophaalt, brengt u best een koelbox en
koelelementen mee.
			
PRAKTISCHE INFO
Annuleren van afspraken
Als u uw afspraak moet annuleren, doe dit dan zo snel mogelijk en
uiterlijk 24 uur op voorhand via tel. 016 33 23 70.
Vragen
Als u nog vragen hebt, kunt u contact opnemen met de dienst
oogziekten via tel. 016 33 23 70.
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Overname van deze tekst en illustraties is enkel mogelijk na toestemming van de
dienst communicatie UZ Leuven.

Ontwerp en realisatie
Deze tekst werd opgesteld door de dienst oogziekten in samenwerking met de
dienst communicatie.

Je vindt deze brochure ook op www.uzleuven.be/brochure/701496.
Opmerkingen of suggesties bij deze brochure kun je bezorgen via
communicatie@uzleuven.be.
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