Coblatie

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Tijdens uw bezoek aan de KNO-arts heeft u het voorstel gekregen
voor een behandeling die coblatie wordt genoemd. Dit is een
behandelingstechniek waarbij de neusschelpen verkleind worden.
Hierdoor kunnen uw klachten van verminderde neuspassage
aanzienlijk verminderen. Wanneer deze behandeling bij u goed
aanslaat, kan een operatie onder narcose voorkomen worden. In deze
folder leest u meer over coblatie.
Wilt u zich op het afgesproken tijdstip op de polikliniek KNO melden?

Verloop van de behandeling
Uw neus wordt verdoofd met spray en daarna zal de KNO-arts uw neus nog
verdoven met behulp van gaasjes waarop verdovingsvloeistof is
aangebracht. De gaasjes moeten ongeveer 20 minuten blijven zitten zodat
de vloeistof kan inwerken. Daarna verwijdert de KNO-arts de gaasjes en
verwarmt met behulp van een dunne naald de neusschelpen in de neus.
Hierna ontstaat geleidelijk een verruiming van de ademweg. Deze
verwarming vindt plaats door middel van radiofrequente energie en is niet
schadelijk. De ingreep duurt ongeveer 10 minuten en is niet of nauwelijks
pijnlijk.

Na de ingreep
Na de ingreep mag u naar huis, mits u zich goed voelt.
U zult niet veel pijnklachten hebben. Wel kan het zijn dat uw neus enige
dagen minder doorgankelijk is dan voor de ingreep, door zwelling,
korstvorming of slijm. Daarom krijgt u een folder mee met instructies om
thuis de neus te spoelen met zout water. De korsten kunnen onaangenaam
ruiken. Als u vóór de ingreep medicijnen voor de neus gebruikte, bespreekt
de KNO-arts met u of u daarmee moet doorgaan.
U mag na de ingreep niet zelf deelnemen aan het verkeer. Zorg ervoor dat
iemand u thuis kan brengen.
Het is verstandig het de eerste twee dagen na de ingreep rustig aan te doen.
Na een week mag u weer sporten.

Resultaat
De verwachting is dat de neuspassage in de loop van enkele dagen
geleidelijk beter wordt. Het effect van de behandeling is na enkele weken pas
goed te beoordelen.

Controle
Als u weer naar huis gaat, krijgt u een controleafspraak voor over acht weken
mee.

Vragen
Mocht u na de ingreep vragen hebben, neem dan tijdens werkuren contact
op met de polikliniek KNO, (0318) 43 50 50 optie 2.
Bij spoedgevallen buiten werktijd kunt u contact opnemen via het algemene
nummer van het ziekenhuis, (0318) 43 43 43.
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