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BØRN – ØJENDRYPNING FØR
ØJENUNDERSØGELSE
Patientvejledning om Cyclogyl®/Zyklolat® EDO 1 % til barn
Formål
Beskrivelse af øjendråben Cyclogyl®/Zyklolat® EDO 1 %

Patientgruppe
Børn og deres forældre

Begreber og initial øjenundersøgelse
Pupil: det lille sorte hul i regnbuehinden, som ændrer størrelse alt efter hvor meget lys der
er rettet mod øjet
Dilatation: betyder, at pupillen er stor og udvidet maksimalt
Akkomodation: er en naturlig mekanisme som linsen i øjet har til at zoome eller tilpasse
sig, så øjet kan se skarpt på flere afstande. Denne evne mister alle omkring 45 års
alderen, og derfor skal man bruge læsebriller for at se skarpt. Børns øjne zoomer så
meget, at det ikke er muligt at lave en almindelig synsprøve. Derfor skal børns
akkomodation afslappes med en øjendråbe, så man kan måle deres ”nulpunkt” og således
afgøre, om de har brug for briller
Cyclogyl/Zyklolat dilaterer pupillerne og afslapper akkomodationen i ca. 24 timer. Den
virker optimalt ca. 25 min. efter drypning og herefter foretages udmåling/autorefraktion af
vejledende brillebehov ved at barnet kigger ind i et apparat med et lille billede

Øjendrypning og gener
Barnet får dryppet en dråbe cyclogyl/zyklolat i hvert øje, ved at trække det nederste
øjenlåg ned, samtidig med at barnet bliver bedt om at kigge op. Spidsen på
flasken/pipetten må aldrig ramme øjet

Mørke øjne dryppes to gange, anden gang 10 min. efter første drypning. Det er første
drypning de 25 min. skal beregnes fra
Mange børn, og især små børn, får røde kinder og bliver trætte efter de har fået disse
øjendråber. Ligeledes er det ikke muligt for barnet det næste døgn at se ting skarpt tæt på,
der er øget lysfølsomhed i samme periode, hvorfor kasket eller solbriller med fordel kan
anvendes. Nogle får let feber, hurtig puls. Ved alvorligere bivirkninger (som er meget
sjældne), kontakt øjenklinikken, egen læge eller 1813
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