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Dræn

Mødetidspunkt …………dag den ………../………. Kl…………

Velkommen:
Velkommen til Øre- næse- halsklinikken på
Rømersgade. Denne vejledning indeholder
information om indgrebet, og hvad der skal ske
omkring operationen.

Om indgrebet:
Anlæggelse af dræn i trommehinden vælges ved:
- Gentagne mellemørebetændelser med belastende
smerter.
- Længerevarende væske i mellemøret med påvirket
høreevne, tale og adfærd.
Anlæggelse af dræn bevirker bedre ventilation af
mellemørerne. Slimhinden i mellemørerne vil
langsomt normaliseres, således, at slimdannelse
aftager. Trommehinden vil efterhånden igen kunne
svinge frit, og hørelsen dermed blive normal.
Inden operationen:
Mavesækken skal være tom før bedøvelsen. Det er
farligt at bedøve børn med noget
som helst i mavesækken. Derfor:
Må man ikke spise de sidste 6 timer før operationen.
Man må drikke vand og KUN VAND op til 2 timer før
operationen.
Ammemælk må gives senest 4 timer før operationen.
Astmaspray benyttes som vanligt før operation

Operationen:
Indgrebet foregår i fuld narkose givet på maske af
klinikkens speciallæge i anæstesiologi. Indsovningen
varer under 1 min. Drænet, der er få mm langt,
placeres i et lille snit i trommehinden, efter at
mellemøret er suget tomt for slim.
Efter operationen:
De første dage efter operationen kan det flyde fra
øret med slim, pus eller blod. Flyder det mere end 3-5
dage, kan det være hensigtsmæssigt at ringe til
klinikken, idet det i så fald kan blive nødvendigt at
modtage behandling med øredråber. Senere i forløbet
kan det måske begynde at flyde fra øret, f.eks. i
forbindelse med forkølelse. Når det skal til at flyde,
kan patienten have smerter, idet der skal opnås et vist
tryk bag drænet, før det begynder at flyde. Ved
voldsomt øreflåd kan drænet desværre udstødes og
genanlæggelse blive nødvendig.
Efterforløbet:
Efter ca. 3 uger skal barnet møde til kontrol af
mellemøre og dræn. Herefter vil vi jævnligt følge
ørerne (ca hver 3. Måned), indtil drænet er faldet ud
af sig selv, hvilket typisk tager 6-12 måneder. Er
mellemørerne herefter blevet raske, er behandlingen
slut. Kommer der øreproblemer igen, kan det blive
nødvendigt at lægge nye dræn.
Børn må gerne bade og svømme med dræn. Ved
dykning kan der komme vand til mellemøret gennem
drænet. Det kan være hensigtsmæssigt at beskytte
ørene, fx med ørepropper, ved dykning i
swimmingpools og svømmehal. Flyvning er uden
problemer med dræn.
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