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Celon
behandeling neus
Informatie over de behandeling



Het Maasstad Ziekenhuis wil u met deze folder 

informeren over de Celon behandeling van de neus. 

Wij adviseren u deze informatie zorgvuldig te lezen.

Algemeen
De Celon behandeling is een behandeling voor 

mensen die vaak last hebben van irritatie van de 

neusslijmvliezen. Dit zorgt voor (chronisch) gezwollen 

neusschelpen.

Mensen die hier last van hebben kunnen moeilijk 

door hun neus ademen, snurken, hebben vaker last 

van hoofdpijn en hebben minder reuk en smaak.

Met de Celon behandeling wordt de gezwollen 

onderste neusschelp verkleind met behulp van 

radiofrequente thermotherapie (warmte), waardoor 

de klachten afnemen.

Voorbereiding
Voor de behandeling hoeft u niet nuchter te zijn. De 

behandeling vindt poliklinisch plaats op de afdeling 

Dagbehandeling. U krijgt een lokale verdoving door 

middel van in verdovingsvloeistof gedrenkte watjes 

die u een half uur voor de behandeling in uw neus 

krijgt. De gehele dagopname duurt ongeveer 3 uur.



De behandeling
Tijdens de behandeling verkleint de arts met behulp 

van thermotherapie de gezwollen neusschelp. Hierbij 

blijft het neusslijmvlies – welke de lucht die we 

inademen filtert en zuivert - onbeschadigd.

De behandeling zelf duurt ongeveer 10 minuten.

Na de behandeling
Na de behandeling mag u niet zelf naar huis rijden. 

Dit is in verband met de lokale verdoving die u 

krijgt. Tampons in de neus zijn niet nodig na de 

behandeling, wat voor u erg prettig is.

Vaak wordt de behandeling niet als pijnlijk ervaren.

Mocht u wel pijnklachten hebben, dan kunt u 

Paracetamol gebruiken.

Nabehandeling
U komt na ongeveer acht weken terug voor controle 

op de polikliniek KNO.
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Adviezen voor thuis
Het behandelde gebied kan voor ongeveer een 

week pijnlijk aan blijven voelen. Dit is een normaal 

gevolg van de ingreep en verdwijnt langzaam.

Soms heeft u nog wat korstjes in de neus 

na de behandeling. Spoel dan regelmatig 

met fysiologisch zout tot de neus schoon 

blijft. De spullen hiervoor krijgt u mee van de 

verpleegkundige na de behandeling.

Over Celon en Olympus
De Celon-methode (bipolar radio-frequency-
induced thermotherapy, of RFITT) werd in Duitsland 
ontworpen door Celon-AG Medical Instruments. 
De techniek is in de jaren ’90 in samenwerking 
met bekende onderzoeksinstituten ontwikkeld en 
klinisch geëvalueerd.

Vragen
Bij vragen of problemen kunt u contact opnemen 

met de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde 

via (010) 291 22 70. Buiten kantoortijden kunt u 

contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van 

ons ziekenhuis via (010) 291 35 99.
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De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de 

Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de 

informatie voor u vertaalt of uitlegt.

The information in this brochure is important for you. If you have any difficulties 

understanding Dutch, please read this brochure together with somebody who can 

translate or explain the information to you.

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilde zorlanıyorsanız, bu broşürü 

size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki 

sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym 

folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Maasstad Ziekenhuis

Maasstadweg 21 

3079 DZ Rotterdam 

T: (010) 291 19 11 

E: info@maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasstadziekenhuis.nl

I: www.maasenik.nl (kinderwebsite)
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