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Vejledning omkring fjernelse af polypper:
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 umiddelbart efter operationen.
Bedøvelsen:
Foregår med maske (med mindre andet er aftalt), foretaget af en erfaren narkoselæge. Du/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:
Øverst i svælget bag næsen (næsesvælget) findes et område med lymfevæv, som udgør en del
af kroppes immunforsvar. Denne funktion aftager gradvis i løbet af barne- og ungdomsårene.
Hos nogle børn er lymfevævet forstørret i en sådan grad, at det blokerer næsen (og desuden
kan være sæde for kronisk betændelse), dette betegnes børnepolypper. Ved besværet eller
blokeret vejrtrækning gennem næse, samt ved gentagne og langvarige mellemøreproblemer
kan operativ fjernelse overvejes. Operationen foregår i fuld bedøvelse, hvor børnepolypperne
fjernes ved udskrabning gennem munden. Operationen varer ca. 10-15 minutter.
Efterfølgende vil blødning fra næsen og mundhulen kunne forekomme i mindre grad. Barnet
observeres i klinikken til tilstanden er stabil og blødningen ophørt.
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.
Barnet kan kortvarigt klage over lidt tørhed og lidt svie i halsen, dette betyder ikke noget.
Hjemme:
Barnet er vågen efter kort tid, men kan godt være træt resten af dagen.
Det første døgn skal barnet for så vidt muligt holdes lidt i ro og have koldt flydende, hvilket vil
sige is, yoghurt, ymer, cultura og kold frugtsaft.
Vi anbefaler en hviledag næste dag.
På denne dag må man godt få almindelig mad.
Hvis der skulle opstå frisk blødning fra næse og mund, må man kontakte os i dagtiden og
vagtlæge udenfor almindelig konsultationstid.
Komplikationer:
Blødning og infektion ses sjældent.
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