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Lukning af hul i trommehinden,hvorfor?
Lægen afgør under de indledende undersøgelser om der er behov for
at lukke hullet i trommehinden.
Man lukker hullet i trommehinden for at forbedre hørelsen, og for at forhindre
mellemørebetændelse.
Hvordan?
Operationen kræver en kortvarig fuld bedøvelse. Det er derfor vigtigt, at følgende
fasteregler overholdes:
1: Der må ikke spises fra midnat op til operationsdagen.
2: Er operationstidspunktet aftalt til kl. 12 eller derefter,
må der spises et almindeligt morgenmåltid kl. 6. dvs. i mindst 6 timer.
3: Der må drikkes ”klare” væsker indtil 2 timer før
operationen. Klare væsker er : vand , saft eller the uden sukker. Der
må ikke gives nogen former for mælkeprodukter eller juice.
Ved bedøvelsen anvendes kun inhalations narkose. Der bliver således ikke anlagt
kanyler/venflon. Af hensyn til barnet, bliver narkosen indledt hurtigt og det forventes at
barnet, så vidt det er muligt, er forberedt på dette af forældrene.
Medicin:
På operationsdagen skal barnet tage sin sædvanlige medicin senest 2 timer før operationen.
På dagen:
Barnet skal være ledsaget af 2 voksne på operationsdagen. Der må ikke være små søskende
eller andre børn med.
Smertestillende:
På operationsdagen gives senest 2 timer før operationen Paracetamol (panodil) som mikstur
eller stikpille, svarende til barnets alder og vægt.
På dagen:
Ved ankomst til klinikken, bedes I hjælpe barnet på toilettet, medmindre det har ble på.
Pårørende følger med på ind operationsstuen og bliver der til barnet sover. Selve operationen
varer 20–30 minutter.
Efter operationen orienteres 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 barnet været lidt fortumlet og nogle vil græde fordi det kan gøre ondt
i øret trods paracetamol.
Hjemme bør der være indkøbt paracetamol eller lign. smertestillende medicin, som mikstur
eller stikpiller.

Efter operationen:
Der er ingen særlige forholdsregler.
Barnet skal komme til kontrol her dagen efter og have fjernet den tampon, der sidder i
øregangen.
Barnet skal have fjernet den/de tråde, der sidder bag på øreflippen ca. 2 uger efter
operationen.
Barnet skal komme igen til kontrol efter 2 måneder, hvor der desuden skal laves en
høreprøve.

