operationen

Smertestillende 2 timer før operation
Stikpille Panodil á
mg
Disp. tbl. Pamol Flash á
mg

gives

stk.
stk.

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. Det er vigtigt, at I bruger den ordinerede
smertestillende medicin det første døgn.

Aften
Middag

Tbl./stikpille Panodil

Der skal 2 timer før
smertestillende medicin.

Kommer der frisk blødning fra halsen efter
operationen, er det vigtigt at man uanset
tidspunktet på døgnet kontakter ørelægen eller
vagthavende ørelæge på Køge Sygehus mhp.
behandling af blødningen. Opstår der feber
og/eller forværring af smerter i dagene efter
operationen kontaktes klinikken eller egen læge.

Dispergibel tablet Pamol Flash

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 må benyttes som vanligt før operation
Børn skal ledsages af 2 voksne.

Morgen

Før operationen

Barnet vil blive observeret i klinikken, indtil
tilstand er stabil, og mundhulen er kontrolleret for
blødning.
Efter operationen føles drøblen mere fyldig end
normalt (vandig hævelse), og tungen tykkere end
før (efter trykket fra mundspærre).
Sidst på dagen kontakter vi jer telefonisk for at
høre til barnets velbefindende.
Efter operationen skal barnet være hjemme i
mindst 2 døgn.

Styrke

Adenoidektomi betyder fjernelse af de adenoide
vegetationer eller ”polypper” der 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.

Nat.

Efter operationen

Smertestillende behandling efter operation

Adenoidektomi

