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Vejledning omkring anlæggelse af dræn
Denne vejledning skal ses som et supplement til den instruktion, du allerede har fået af vores
personale ved den sidste konsultation inden operationen samt den rapport og instruktion,
som du vil få af ørelægen i forbindelse med operationen.
Bedøvelsen:
Foregår med maske, foretaget af en erfaren narkoselæge. I vil være ved siden af jeres barn
indtil det sover. Derefter foretrækker vi, at I opholder jer i venteværelset eller på gangen
udenfor.
Operationen:
Ved operationen laver man et lille hul i trommehinden, suger alt væske og pus ud fra
mellemøret, og indsætter et lille dræn i hullet. Drænet sørger for, at mellemøret bliver
ordentligt udluftet, og evt. væske eller pus kan slippe ud gennem drænet i stedet for at trykke
og genere.
Efter operationen:
Når barnet er vågnet nok til at trække vejret selv, bliver det kørt ind i opvågningsrummet. Her
kan I sidde ved siden af barnet, hvor der også kan være andre børn og voksne tilstede. Der vil
være en opvågningssygeplejerske i rummet det meste af tiden.
Hjemme:
Derhjemme kan der forekomme lidt øresmerter, som kan behandles med en Panodiltablet/mixtur/stikpille, det kan også godt de første døgn løbe lidt fra øret, men dette er
naturligt nok. Inden for de første dage, har I fået en kontroltid for at sikre, at drænene holder
sig åbne.
Komplikationer:
Efter drænindlæggelse kan det flyde fra ørerne, og det kan blive nødvendigt at suge i
øregangen (ofte podes for at finde ud hvilke bakterier, der kommer fra mellemøret). Det vil
larme en del i øret, når denne procedure forekommer, men det gør ikke ondt.
Det kan være nødvendigt, at vores sygeplejerske støtter barnets hoved for at undgå skade i
øregangen/trommehinde.
Ører med flåd renses ”evt. med saltvand” og dryppes med øredråber, evt. får man recept på
det samme, som man skal dryppe i barnets ører i en uge, hvorefter man kommer til kontrol.
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