FJERNELSE AF POLYPPER
Mødetidspunkt ..........dag den ........./........ Kl......
Om indgrebet:
Polypper sidder i næsesvælget oppe bag den bløde
gane. Operationen kommer på tale ved gentagne,
langvarige mellemøreproblemer eller vedvarende
besværet/ophævet vejrtrækning gennem næsen. De
forstørrede og ofte inficerede polypper fjernes ved
udskrabning gennem munden.
Operationen foregår i fuld bedøvelse givet af
klinikkens speciallæge i anæstesiologi.
Inden operationen:
Mavesækken skal være tom før bedøvelsen. Det er
farligt at bedøve børn med noget som helst i
mavesækken. Derfor:
Må man ikke spise de sidste 6 timer før operationen.
Heller Ikke slik eller tyggegummi.
Man må drikke vand og KUN VAND op til 2 timer før
operationen.
Ammemælk må gives senest 4 timer før operationen.
Astmaspray benyttes som vanligt før operation
1-2 timer før mødetidspunktet skal der gives
smertestillende medicin:

DOBBELT DOSIS stikpille Panodil efter vægt.
Mixtur gives min 2 t før indgrebet, grundet faste.

Såfremt barnet er sygt og/eller har feber dagen
før eller på operationsdagen, bedes I kontakte
klinikken.
Operationen:
Indgrebet foregår i fuld narkose givet på maske af
klinikkens speciallæge i anæstesiologi. Indsovningen
varer under 1 min.
Efter operationen:
Det forventes at barnet vil være grædende i

opvågningen.
Barnet vil blive observeret i klinikken, indtil tilstanden
er stabil.
Efter operationen føles drøblen ofte mere fyldig end
normalt (vandig hævelse), og tungen kan føles tykkere
end før (efter trykket fra mundspærre).
Hjemtransport bør ikke foretages med bus eller tog,
men taxa, privatbil eller gang. Såfremt man er
kørende, skal der være yderligere en voksen til at tage
sig af barnet.
Efterforløbet:
Når I kommer hjem må barnet drikke og spise is,
yoghurt o. lign. – senere på dagen, må barnet spise
normalt.
Ved smerter efterfølgende kan gives panodil efter
vægt.
Efter operationen skal barnet være hjemme i 2 døgn.
Efterkontrol: ca. efter 3-4 uger.
Lidt blod i spyttet eller lidt blødning fra næsen, er
tilladeligt. Lad barnet sutte på isterninger eller spise
en is. Stopper det ikke, eller er det kraftigt – ring 112.
Risikoen for komplikationer er lille, men ved

blødning skal du ringe 112.

