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Vejledning omkring fjernelse af en del af mandlerne og evt. 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 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:
En del af mandlerne fjernes med et instrument, der via radiofrekvens bølger både fjerner
vævet og sørger for, at det ikke bløder. Metoden er meget skånsom imod det omkringliggende
væv.
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
også være en opvågningssygeplejerske i rummet det meste af tiden.
Efter fjernelse af en del af mandlerne og evt. polypperne kan der forekomme lidt
blodtilblandet opspyt og lidt siven fra næsen, dette er normalt. Barnet kan kortvarigt være
forkvalmet og klage over lidt tørhed og svie i halsen, dette betyder heller ikke noget.
Barnet vil blive tilset af øre-næse-halslægen inden det sendes hjem.
Hjemme:
Barnet har behov for fast smertestillende i form af Paracetamol 4 gange dagligt. Der anbefales
også at supplere med mixtur Bonyl 2 gange dagligt.
Det første døgn gives primært blød, men kold mad. Herefter normal mad.
Udover halssmerter kan barnet også klage over smerter i øret.
Barnet skal holdes hjemme fra institution de første 4 dage og undgå fysisk anstrengende
aktiviteter de første 8-10 dage, for at undgå blødning.
Komplikationer:
Blødning og infektion ses sjældent.

OBS: Vend siden med henblik på medicin-ordination
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Husk at hente medicinen før operationen. Recept på medicinen er lagt ud
på nettet.
Smertestillende (vægt _____kg)
1 time før operationen:
Der gives Panodil/Pinex/Pamol stikpille/tablet/mixtur___________mg/ml 1 time før
operationstidspunktet.

Efter operationen:
Der gives Panodil/Pinex/Pamol stikpille/tablet/mixtur __________mg/ml 4 gange dagligt
Samt
Bonyl Mixtur 1 ml/25mg Naproxen ___________ml 2 gange dagligt.

Hvis der efter operationen skulle opstå komplikationer i form af besværet vejrtrækning,
blødning selvom barnet har fået is, eller andre problemer, kan Øreklinikken kontaktes på
nedenstående telefonnr.
Efter kl 16 henvises direkte til øre-næse-halslægen, som har opereret dit barn.

Poul Hansen
Speciallæge i anæstesiologi
Tlf. 2674 8626

Øreklinikken
Efter kl. 11.30

9740 2322
9742 1589

Efter kl. 16.00 øre-næse-halslæge:
_______Dorit Thusholt

2628 0716

_______ Thomas Randrup

2785 8837
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