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Fjernelse af polypper

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:
Polypper sidder i næsesvælget oppe bag den bløde
gane. Operationen kommer på tale ved gentagne,
langvarige mellemøreproblemer eller vedvarende
besværet/ophævet vejrtrækning gennem næsen. De
forstørrede og ofte inficerede polypper fjernes ved
udskrabning gennem munden.
Operationen foregår i fuld bedøvelse givet af
klinikkens speciallæge i anæstesiologi.

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. Der vil blive lagt en dropnål i
håndryggen efter indsovningen.
Efter operationen:
Det kan forventes at barnet vil være grædende i
opvågningen.
Barnet vil blive observeret i klinikken, indtil tilstanden
er stabil.
Efter operationen føles drøblen ofte mere fyldig end
normalt (vandig hævelse), og tungen kan føles tykkere
end før (efter trykket fra mundspærre).
Efter operationen skal barnet være hjemme i 2 døgn.
Efterforløbet:
Risikoen for komplikationer er lille, men ved større
vedvarende blødning skal du ringe 112.
Når I kommer hjem må barnet drikke og spise is,
yoghurt o. lign. – senere på dagen, hvis der ikke har
været problemer, må barnet spise normalt. Første
døgn er det dog bedst med kold og blød kost. Ved
smerter efterfølgende kan gives panodil efter vægt.

Inden I forlader hjemmet skal der gives
smertestillende medicin: Stikpille Panodil efter vægt.
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