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Vi har reserveret tid til behandling af dit barn i fuld bedøvelse _________ dag, den. _________ kl. _________
Mød i god tid, min. 15 min. før og vær klar med sundhedskort, øredråber og aftag overtøj og sko. Barnet skal have
været på toilettet lige umiddelbart før operationen. I sygdomstilfælde (mere end normal forkølelse) bedes du kontakte
klinikken.
Dit barn skal være fastende i 6 timer inden ovennævnte tidspunkt. Dvs. ikke have spist eller drukket 6 timer før
operationen. Der må heller ikke indtages mælkeprodukter, tyggegummi eller slik. Det er kun tilladt at drikke ca. 50 ml
(1/2 dl) postevand eller rød saftevand eller flydende Panodil op til 2 timer før operationen. Ikke andet. Giv panodil
efter vægt 2 timer før operationen.
Når dit barn skal bedøves, er det meget vigtigt, at barnet er fastende i 6 timer før operationen. Årsagen til dette er at
skabe størst mulig sikkerhed i forbindelse med bedøvelsen. Hvis barnet ikke er fastende, er der risiko for opkast og
dette kan være meget farligt. Bedøvelsen foregår ved indånding af en gas fra en maske, der holdes over næse og
mund. Gravide må ikke være til stede ifm. indledning af bedøvelsen. Se evt. børnefilm om bedøvelse inden: Søg på
sundhed.dk efter ”Finn skal bedøves”.
Hvis dit barn har astma eller bronkitis, skal evt. fast inhalationsmedicin tages om morgenen på operationsdagen og
medicinen skal medbringes.
Dit barn bør efter behandling så vidt muligt transporteres til hjemmet i bil, og der bør være en ledsager foruden
chaufføren.
Evt. afbud senest 2 dage før. Udeblivelse fra operation uden retmæssigt afbud medfører gebyr på 500 kr.

Om operationerne
Anlæggelse af øredræn:
Der laves et lille hul i trommehinden og der indsættes et lille dræn af gummi. Efter operationen er det normalt med
flåd fra ørerne nogle dage. Man skal typisk bruge øredråber på recept, 4 dråber x 2 dagligt i 7 dage efter. Drænet
sidder gennemsnitlig i 8 måneder og falder så selv ud, men der er stor forskel fra barn til barn. Barnet kontrolleres
efter ca. 14 dage og herefter hvert halve år. Barnet kan komme i institution dagen efter. Barnet bør ikke dykke i
svømmehallen og skal undgå sæbevand i ørerne, så længe der er dræn. Ellers er der ingen restriktioner. Barnet skal
have stikpille Panodil eller flydende panodil efter vægt 2 timer inden operationen og ellers Panodil efter behov.
Fjernelse af børnepolypper:
Børnepolypper er en klump af lymfevæv, der sidder i næsesvælget, dvs. bag næsehulen, oppe bag drøblen. De skrabes
væk ved operation gennem munden. Der er oftest få smerter, og det er normalt, at det kan bløde lidt fra næse eller
mund. Barnet skal være hjemme min en dag efter operationen. Barnet må spise normal mad. Barnet skal have
stikpille Panodil eller flydende panodil efter vægt 2 timer inden operationen og ellers Panodil efter behov. . Desuden
evt. anden medicin (Bonyl (=flydende naproxen)) på recept for smerter, så længe der er behov.
Reduktion af mandler:
Med en brænder fjernes en del af mandlerne. Bagefter er der oftest lette til moderate smerter i op til to uger. Der må
kun være ganske let blødning. Barnet bør være hjemme 3-5 dage. Der kan være lette til moderate synkegener. Barnet
må spise det, det har lyst til. Der er ingen madrestriktioner. Barnet skal have stikpille Panodil eller flydende panodil
efter vægt 2 timer inden operationen og ellers Panodil efter behov. . Desuden evt. anden medicin (Bonyl (=flydende
naproxen)) på recept for smerter, så længe der er behov.

