Otitis externa: oortampon inbrengen
Voorbereiding
Klaarleggen instrumentarium:
• voorhoofdsspiegel of
voorhoofdslamp
(bijvoorbeeld een
eenvoudige bergsportlamp)
• Nierbekken
• oorpincet (knie- of
bajonetmodel)
• schaar

Klaarleggen materialen:
• strook gaas van 0,5-1,0 cm breed en
ongeveer 8,0 cm lang, of een kanten-klare oortampon.
• zure (of bij trommelvliesperforatie
aluminiumacetotartraat)
oordruppels met een corticosteroïd.

Toelichting
Positioneren
• Laat de patiënt ontspannen op een stoel zitten en neem zelf plaats aan de zijde van het
te tamponneren oor.
• Zorg voor een goede belichting door gebruik te maken van een voorhoofdsspiegel of
voorhoofdslamp, zodat met beide handen gewerkt kan worden.
• Trek handschoenen aan.
Tamponneren met gaas
• Knip uit een lintgaas een strook van 0,5-1,0 cm breed en ongeveer 8 cm lang.
• Leg de strook gaas in een nierbekken en doordrenk deze met de oordruppels.
• Pak het gaas met een pincet op 0,5 à 1 cm van het uiteinde.
• Trek de oorschelp voorzichtig naar boven, lateraal en achteren.
• Breng het natte gaas voorzichtig, glijdend over de bodem van de gehoorgang, in tot een
diepte van maximaal 1,5 cm.
• Laat het gaas los, pak het aan de ingang van de gehoorgang weer vast en schuif dit
vervolgens naar binnen.
• Herhaal deze procedure totdat de gehoorgang is opgevuld met gaas.

Otitis externa: oortampon inbrengen
Toelichting (vervolg)
Tamponneren met kant-en-klare oortampon
• Trek de oorschelp voorzichtig naar boven, lateraal en achteren. Breng de droge tampon
voorzichtig, glijdend over de bodem van de gehoorgang, in tot een diepte van maximaal
1,5 cm.
• Bevochtig de ingebrachte tampon vervolgens met de oordruppels, zodat deze in de
gehoorgang opzwelt.

Afvoeren van verontreinigde materialen
Instrumentenbak:
• doe gebruikte instrumenten in instrumentenbak
Nazorg
• Geef de patiënt een recept voor de oordruppels mee en instrueer om het gaas of de
tampon daarmee nat te houden. Na ongeveer 24 uur kan de tampon door patiëntof
huisarts worden verwijderd. Wanneer de gehoorgang voldoende ontzwollen is, kan deze
worden gereinigd.
• Adviseer de patiënt vervolgens om gedurende 1 week driemaal daags te druppelen.
• Wanneer na verwijdering van de tampon de gehoorgang nog steeds gezwollen is, wordt
bovenbeschreven procedure herhaald (maximaal 7 dagen achtereen tot verbetering
optreedt).
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