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Septumplastik (operation for skæv
næseskillevæg el. lukning af hul på denne)
Ved en septumplastik korrigeres skævheder eller
huller på næseskillevæggen inde i næsen
Operationen udføres gennem højre næsebor, og
der efterlades ingen synlige ar på huden.
Til operationen skal medbringes en ledsager, der
sidder hos dig efter operationen og kører dig hjem.
Du må ikke køre bil lige efter operationen.

Før operationen
Af sikkerhedshensyn skal mavesækken være tom
ved operationen, dvs:
Man må ikke spise de sidste 6 timer før
operationstidspunktet.
Der må drikkes lidt vand indtil 2 timer før
operationen.
Astmaspray må benyttes som vanligt før
operation.
•
•

Blodfortyndende medicin må ikke tages i 5
dage før operationen .
Bruger du hjerte- eller blodtryksmedicin skal
du aftale nærmere med ørelægen

Efter operationen

Operationen
Operationen foregår i fuld bedøvelse givet af
klinikkens speciallæge i anæstesiologi.
Til støtte af den opererede næseskillevæg
oplægges der i nogle tilfælde plastikplader, som
syes fast i næsehulen.
Evt. plasticplader vil blive fjernet efter ca. 1 uge.

Du vil blive observeret i klinikken til din tilstand
er stabil. Derefter vil du og din ledsager kunne
forlade klinikken til rekreation hjemme.
Vi anbefaler mindst 1 uges rekreation.
Senere på dagen kontakter vi dig for at høre til dit
velbefindende.
Det er helt normalt, at det kan sivbløde fra næsen.
I visse tilfælde kan dine slimhinder hæve op, det
kan derfor være vanskeligt at trække vejret
gennem næsen. Det kan derfor være en fordel, at
sove med eleveret hovedgærde.
Næsen vil kunne tåle små stød efter ca. 5 uger.
Efter operationen vil det være nødvendigt med
mindst 1 uges rekreation.
Kommer der frisk blødning fra næsen efter
operationen kan du sutte på is, og se om det
standser blødningen. Fortsætter blødningen kan
du i dagtiden kontakte klinikken.
Udenfor klinikkens åbningstid kontaktes
ørelægen på tlf. 2531 0013.
Opstår der feber og/eller forværring af smerter
kontaktes klinikken eller egen læge i dagtiden.
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