PATIËNTEN
INFORMATIE
Celon behandeling
tongbasis/palatum
Informatie over de behandeling

Het Maasstad Ziekenhuis wil u met deze folder
informeren over de Celon behandeling van de
tongbasis en het palatum (gehemelte). Wij adviseren
u deze informatie zorgvuldig te lezen.
Algemeen
De Celon behandeling is een behandeling voor
snurken en obstructief slaapapneu syndroom. Deze
klachten kunnen worden veroorzaakt door een
vergroot of verslapt zacht gehemelte.
Met de Celon behandeling wordt met behulp van
radiofrequente thermotherapie (warmte) het weefsel
verkleind en verstevigd.
Voorbereiding
Voor de behandeling en de anesthesie zijn meestal
enige voorbereidingen nodig, dit wordt ook wel
preoperatieve screening genoemd. Daarom bezoekt
u vooraf het spreekuur van de anesthesioloog.
U moet nuchter zijn op de dag van de behandeling.
De behandeling
Tijdens de behandeling verkleint en verstevigt de arts
met behulp van thermotherapie de te behandelen
gebieden. Als er een behandeling van de tongbasis
plaats vindt, krijgt u voor de behandeling een
antibiotica-infuus.
Omdat het Maasstad Ziekenhuis een
opleidingsziekenhuis is, is het mogelijk dat een arts in
opleiding mee opereert. Indien u hier bezwaar tegen
heeft, kunt u dit vooraf aangeven aan de behandeld
arts.

Na de behandeling
Na de behandeling blijft u op de uitslaapkamer
totdat u weer helemaal wakker bent. Als alle controles
stabiel zijn, wordt u naar de verpleegafdeling
gebracht. Gewoonlijk kunt u na enkele uren naar
huis. Bij pijnklachten kunt u pijnstilling volgens
doktersvoorschrift gebruiken.
U moet een week lang antibiotica innemen wanneer u
een behandeling van de tongbasis heeft gehad.
Nabehandeling
U komt na ongeveer acht weken terug voor controle
op de polikliniek Keel-, Neus- en Oorheelkunde.
Adviezen voor thuis
Omdat u van de narcose nog wat last kunt hebben,
is het verstandig de dag van de behandeling niet
te gaan werken. Het behandelde gebied blijft voor
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ongeveer een week pijnlijk aanvoelen. Dit is een
normaal gevolg van de ingreep en verdwijnt
langzaam. Koud drinken en ijsjes eten helpt tegen
de pijn en zwelling. Na de behandeling kan het
snurken gedurende een dag of twee erger zijn.
Over Celon en Olympus
De Celon-methode (bipolar radio-frequencyinduced 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
3079 DZ Rotterdam
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