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Utförande och förberedelser av kantotomi och 
kantolys

Tillvägagångssätt

1. Placera ett underlägg under patientens huvud och det andra underlägget på 
exempelvis ett bord eller annan lämplig yta.

2. Fäst den rosa uppdragningskanylen på 3 ml sprutan och dra upp lokalbedövning. 
Sätt därefter fast den gråa injiceringskanylen på sprutan.

3. Placera samtliga instrument åtkomliga på underlägget. 
4. Droppa lokalbedövning (Oxibuprokain 0,4 % eller Tetracain 1 %) i 

konjunktivalsäcken x3 med någon minuts mellanrum. 
5. Tvätta hudområdet kring laterala kantus. 
6. Lägg infiltrationsanestesi längs laterala kantalligamentet samt lateralt i övre och 

nedre ögonlocket. 
7. Vänta och kontrollera bedövningen med pincett. 
8. Tag rak peang och kläm åt rakt ut från laterala ögonvrån och mot orbitakanten. 

Låt sitta några sekunder. (Detta gör att det blöder mindre. Detta kan uteslutas vid 
tillgång till diatermi). 

9. Tag rak Stevens sax och gör ett klipp rakt ut från laterala ögonvrån ned till 
orbitakanten. 

10. Ta tag med klopincetten i nedre ögonlocket/tarsen och lyft uppåt så det sträcks. 
Nedre kantalligamentet kan då kännas som en sträng under tarsen.  

11. Sätt saxskänklarna på var sin sida om kantalligamentet och klipp. Då kan man 
med pincetthanden känna att ögonlocket släpper.

12. Håll kvar draget med pincetten och känn igen med saxen. Ofta kan man behöva   
2-3 klipp innan hela kantalligamentet är av.

13. Gör samma procedur med det övre kantalligamentet. 
14. Det kommer att blöda från kärlbågen som går under tarsen. Tag kompress och 

komprimera mot benet (inte mot ögat). 
15. När det slutat blöda applicera ögonsalva med antibiotika i ögat.
16. Fäst därefter med tejp en luftig kompress över såret vilket lämnas att glipa. 
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Kantotomiset för bedsideanvändning

Innehåll:

 Rak peang 
 Rak Stevens sax
 Klopincett 

Detta behövs även: 

 Absorberande underlägg, två stycken (ett placeras under huvudet och ett under 
instrumenten)

 Xylocain® adrenalin 10 mg/ml + 5 mikrogram/ml, läkemedel för lokalbedövning
 Oxibuprokain 0,4 % eller Tetracain 1 %, läkemedel för bedövning av konjunktiva
 3 ml spruta 
 Rosa uppdragskanyl (18G) 
 Grå injiceringskanyl (23G) 
 Sterila kompresser 10x10 cm
 Desinfektionsservetter eller kompresser med Klorhexidinsprit 5 mg/ml för att 

utföra huddesinfektion.
 Engångsplastförkläde
 Sterila handskar om möjligt annars engångshandskar (undersökningshandskar)
 Sårtejp 
 Kloramfenikol 10 mg/ml eller likande ögonsalva innehållande antibiotika


