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Hvorfor anbefaler vi dræn?
Ved væske og slim i mellemøret i mere end 3 mdr. anbefaler vi at anlægge dræn i
trommehinden. Med drænanlæggelsen fjernes en betydelig hørenedsættelse hos dit barn og
drænet kan samtidig reducere den smerte i mellemøret, der kan opstå i forbindelse med en
mellemørebetændelse.
Hvordan udføres operationen?
https://www.youtube.com/watch?v=fMsVEZsJC-o
Drænanlæggelse kræver en kortvarig fuld bedøvelse. Det er derfor vigtigt at følgende
fasteregler overholdes:
•
•
•

Dit barn må ikke spise fra midnat forinden operationsdagen. Det gælder også slik,
bolcher og tyggegummi.
Er operationstidspunktet aftalt til kl. 12.00 eller derefter, må dit barn spise et
almindeligt morgenmåltid indtil kl. 6.00
Dit barn må drikke vand, saftevand og the uden mælk indtil 2 timer før
operationen starter. Der må ikke indtages nogen former for mælkeprodukter eller
juice.

Ved bedøvelsen anvendes narkosegas på maske. Der bliver ikke anlagt kanyler. Af hensyn til
dit barn bliver narkosen indledt hurtigt og det forventes at dit barn, så vidt det er muligt, er
forberedt på dette af jer.
Medicin
Hvis dit barn anvender medicin som inhalation (f.eks. mod astma eller astmatisk bronkitis),
skal dit barn på operationsdagen tage sin sædvanlige medicin dosis .
Tager dit barn fast medicin som tablet, skal det barn på operationsdagen først tage sin faste
tablet medicin efter operationen er overstået.
Smertestillende
På operationsdagen skal dit barn 3 timer før operationen tage Panodil som tablet, mikstur
eller stikpille svarende til barnets vægt. Dosis vil fremgå at de papirer I fik udleveret i
klinikken da operationen blev aftalt.

På operationsdagen
Dit barn skal være ledsaget af 2 voksne på operationsdagen. Der må ikke være søskende
eller andre børn med. Ved ankomst til klinikken, bedes du hjælpe dit barn på toilettet,
medmindre dit barn har ble på.
Du følger med dit barn ind på operationsstuen og bliver sammen med dit barn indtil barnet
sover. Selve operationen varer 10 minutter.
Efter operationen orienterer speciallægen om operationens forløb og barnet vågner op hos
de pårørende under klinikpersonalets opsyn. Barn og forældre kan oftest gå hjem kort efter
opvågningen.
Efter operationen kan dit barn været lidt fortumlet, ked af det og vred, men der er sjældent
stærke smerter. Hjemme bør der være indkøbt Panodil eller lignende smertestillende
medicin, som mikstur eller stikpiller.
Når I er kommet hjem, må dit barn spise og drikke som barnet har lyst til.

Dræn- kontrol
Vi anbefaler, at dit barn holdes hjemme dagen efter operationen. I løbet af dagen efter
operationen, kontakter vi jer telefonisk for at høre, hvordan det går.
Efter operationen er der kontrol i klinikken efter 2 uger og herefter kontrol hver 4. måned,
indtil drænet falder ud.
Hvis I er i tvivl om noget inden operationen, er i velkommen til at ringe eller skrive til os
via vores hjemmeside
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