INFORMATION OMKRING FJERNELSE AF POLYPPER OG ANLÆGGELSE AF DRÆN I ØRERNE.
OPERATIONSDAG ER
2 dage før operationsdagen modtager I en SMS-besked med tidspunkt for operationen.
Modtager I ikke denne SMS-besked, beder vi jer ringe dagen før operationen mellem kl. 8.00
og kl. 11.00 med henblik på endelig aftale af mødetidspunkt.
FØR OPERATIONEN
BARNET SKAL VÆRE FASTENDE DE SIDSTE 6 TIMER FØR OPERATIONEN DVS. INTET AT SPISE.
BARNET MÅ DRIKKE LIDT VAND ELLER TYND SAFT INDTIL 2 TIMER FØR OPERATIONEN.
2 TIMER FØR OPERATIONEN ANBEFALER NARKOSELÆGEN, AT BARNET FÅR EN FORHØJET ENGANGSDOSIS
SMERTESTILLENDE MEDICIN (PANODIL/PINEX) F.EKS. SOM MIKSTUR, STIKPILLE ELL. TABLET.
ENGANGSDOSIS:
BARNET SKAL VÆRE LEDSAGET AF 2 VOKSNE OG DER MÅ IKKE VÆRE SØSKENDE ELLER ANDRE BØRN MED
PÅ OPERATIONSDAGEN.
OPERATIONEN
Ved ankomst til klinikken beder vi jer hjælpe barnet på toilettet, medmindre det har ble på.
Forældre følger med ind på operationsstuen og bliver der til barnet sover.
Operationen foregår i fuld bedøvelse. Barnet kommer til at sove ved hjælp af en maske, hvor barnet
indånder narkosegas (soveluft)
Under hele forløbet vil barnet blive overvåget af narkoselægen.
Indlæggelse af dræn i trommehinden (tubulation) foregår gennem øregangen ved anvendelse af et
operationsmikroskop
Formålet med drænanlæggelse er, at etablere et hul gennem trommehinden, således at undertrykket i
mellemøret kan udlignes.
Polypper (adenoide vegetationer) fjernes igennem munden for at genskabe normale pladsforhold i
næsesvælget.
EFTER OPERATIONEN - OPVÅGNINGEN
Efter operationen orienteres om operationsforløb og barnet vågner op sammen med forældre under
klinikpersonalets opsyn, indtil det er forsvarligt at tage hjem.
Når barnet vågner efter narkosen, kan det i de første 5-10 minutter være lidt forvirret og urolig, men dette
er helt normalt.
Det er almindeligt med lidt blødning fra næsen lige efter operationen. Dette stopper inden I tager hjem.
Enkelte børn kan efter bedøvelsen få kvalme og evt. opkastning, hvorfor vi anbefaler, at der er 2 voksne
med ved hjemtransporten.

SMERTEBEHANDLING - HJEMME
Udover smertestillende medicin (Pinex/Panodil) følg pakkens anvisning, anbefaler vi is - køligheden virker i
sig selv smertestillende og stopper evt. blødning.
KOMPLIKATIONER EFTER OPERATIONEN
I meget sjældne tilfælde kan der komme kraftig blødning og så er det nødvendigt at kontakte os eller
skadestuen, hvis det er efter kl. 16.00.
Kortvarigt øreflåd i dagene efter drænanlæggelsen er helt normalt. Hvis øreflådet varer mere end 2-3 dage,
behandles sædvanligvis med øredråber og evt. penicillin.
KOST
Kosten skal være blød og afkølet det første døgn. Spis gerne is.
Vi anbefaler, at barnet holdes hjemme dagen efter operationen.
FORVENTNINGER TIL RESULTAT
Det er meget varierende, hvor længe et dræn bliver siddende - i gennemsnit ca. 6 måneder.
KONTROL
Kontrol efter 1 måned, og herefter hvert ½ år indtil drænene er faldet ud.
SYGDOMMEN - ÅRSAGER HERTIL
Undertryk, væske og eventuelt gentagne tilfælde med akut mellemørebetændelse er meget almindeligt hos
børn.
Årsagen til dette er oftest, at det eustakiske rør (forbindelsen mellem mellemøret og næsesvælget) er
lukket - enten på grund af hævede slimhinder i næsesvælget som følge af tilbagevendende øvre
luftvejsinfektioner eller på grund af polypper (adenoide vegetationer) som består af lymfevæv i
næsesvælget. Polypperne svulmer op pga. virusinfektioner (forkølelser) og kan give anledning til yderligere
infektion samt spærre af for det eustakiske rør og dermed give anledning til væske i mellemøret samt
spærre af til næsen, så barnet kun kan trække vejret gennem munden.
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