
De oogleden: totale verjonging

De behandeling
De zone rond de ogen veroudert het snelst. De meest voorkomende problemen zijn: 
•  Uitdrukkingsrimpels die we ook kraaienpootjes noemen > botox (spierontspanners)
•  Vochtophopingen > serums
•  Vetophopingen (echte vetwallen) > vetverwijdering onderste oogleden
•  Holle ogen (te weinig vet) en traangleuven > opvullen met fillers of eigen vet (lipofilling)
•  Huidverslapping > CO2 laser resurfacing
•  Verlies van vet aan de wenkbrauwen > opvullen met fillers of eigen vet (lipofilling)
•  Verlies van vet rond de oogkas > opvullen met fillers of eigen vet (lipofilling)
•  Donkere kringen > lasers, depigmenterende crèmes, superboost

Pre-operatieve instructies (voor de ingreep)
U ondergaat binnenkort een onderste ooglidcorrectie - vetverwijdering. Om tot een optimaal resultaat te komen is een 
goede voorbereiding van belang. 

1. 5 dagen voor de ooglidcorrectie zorgen dat het bloed niet verder verdund wordt. 
 Bloedverdunners stoppen (voorgeschreven verdunners zoals Sintrom, Marcoumar, Marevan, Xarelto, Pradaxa,   
 Eliquis, Lixiana, maar ook Aspirine, alcohol en VIT E)

2. 1 dag voor de ooglidcorrectie. 
 Vibratab (doxycycline) 100 mg 2x daags innemen, preventief om infecties tegen te gaan. De comprimé oplossen in   
 een kwart glas water, goed roeren en innemen nadat het opgelost is (beter voor de maag). 
                 
Wanneer u de afspraak maakt voor de ooglidcorrectie krijgt u eveneens een voorschrift voor medicatie die na de 
ooglidcorrectie dient genomen te worden. Op de dag van de ooglidcorrectie hoeft u niet nuchter te zijn, u mag dus een 
lichte maaltijd nuttigen. Hou er rekening mee dat u op de dag van de ingreep geen voertuig mag besturen. Zorg dus voor 
begeleiding. Bij vragen kan u ons contacteren via afspraak@drkaravani.com of telefonisch via het nummer 03 303 77 47.
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Post-operatieve instructies (na de ingreep)
U heeft zonet een ooglidcorrectie ondergaan. Hierbij geven wij u graag nog enkele richtlijnen mee. 

•  Vibratab (doxycycline) 100 mg 2x daags innemen, preventief om infecties tegen te gaan. De comprimé oplossen in  
    een kwart glas water, goed roeren en innemen nadat het opgelost is (beter voor de maag). 

•  Terracortril oogzal 2 x daags in de ogen brengen. Een heel klein beetje. Grootte van een druppel. 

•  Traumeel zuigtabletten om zwelling en blauwe plekken tegen te gaan: 
    6x daags 1 tablet onder de tong laten smelten. In te nemen tot de pijn, zwelling en eventuele blauwe plekken      
    verdwenen zijn. 

•  Arnica-crème, Aurider XO van auriga of Hirudoid-gel meermaals aanbrengen op het gelaat. Bestrijdt blauwe plekken.

•  Bij pijn kan paracetamol tot 6 x 500 mg ingenomen worden. Geen Aspirine. 

•  Bij sterke zwelling kunnen IcePacks aangebracht worden, let op dat de IcePacks nooit rechtstreeks op de huid worden  
    aangebracht. Zet er een doekje tussen. Het hoofdeinde van het bed kan 15-tal cm hoger geplaatst worden om de  
    zwelling te verminderen. 

•  Het drukverband op het onderste ooglid tot een dag na de ingreep ter plaatse laten. 

•  Intensieve sporten dienen vermeden te worden in de eerste 3 weken na de ingreep.
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