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Fjernelse af polypper
hos børn og anlæggelse 
af dræn i ørerne

capio.dk



BEDØVELSE
Operationen foregår i helbedøvelse og varer 
ca. 20 minutter. Under hele forløbet bliver du 
overvåget af anæstesilægen. Se endvidere 
folderen ”Information om fuldbedøvelse og 
spinalbedøvelse”.

OPERATIONEN
Fjernelse af polypper (adenoide vegetatio-
ner), der er beliggende i næsesvælget, fjer-
nes gennem munden.

Indlæggelse af dræn i trommehinden (tu-
bulation) foregår gennem øregangen ved 
anvendelse af et operationsmikroskop. For-
målet med operationen er at etablere et hul 
gennem trommehinden, således at under-
trykket i mellemøret kan udlignes, og mel-
lemørebetændelsen ikke opstår.

OPVÅGNINGEN
Når operationen er afsluttet, og du er våg-
net, bliver du kørt til sengeafsnittet. Her vil 
du blive overvåget af specielt uddannet per-
sonale, indtil udskrivning er forsvarlig.

Enkelte patienter vil efter bedøvelsen kunne 
få kvalme og opkastning. Er der optræk til 
kvalme, vil der blive tilbudt kvalmestillende 
medicin.

SMERTER EFTER OPERATIONEN
Den smertebehandling, der skal gøre det 
nemmere at komme igennem de første 
dage efter operationen, påbegyndes allere-
de før operationen med den Panodil-dosis, 
som anæstesilægen anbefaler. Vi anvender 
den medicin, der står anført nedenfor.

Under indlæggelsen kan der i meget sjæld-
ne tilfælde være behov for stærkere smerte-
stillende midler fra morfingruppen, men det 
er i så fald kun nødvendigt i timerne under 
og lige efter operationen.

SMERTEBEHANDLING
Mod smerter anbefales Panodil® og Ibu-
metin® - et gigtmiddel, som virker godt på 
smerter i halsen.

Børn
For børns vedkommende giver man Pano-
dil som mikstur eller stikpiller og Diclon som 
tabletter eller stikpiller. I forbindelse med ud-
skrivningen vil der blive givet anvisning på, 
hvor meget man skal give.

Maksimal dosis for Panodil: 100 mg/kg/
døgn. Dvs. et barn der vejer 20 kg må få 
500 mg 4 gange i døgnet = 2000 mg.
Maksimal dosis for Diclon: 3 mg/kg/døgn, 
hvilket for et barn på 20 kg svarer til 60 mg/
døgn.

Tabletterne og stikpillerne findes i størrelse 
på 50 mg. Stikpillen kan deles i 2, således 
at barnet må få ½ stikpille højst 2 gange dgl.

Ud over medicinen anbefaler vi is – kølighe-
den virker i sig selv smertestillende.

Hvis der kun lægges dræn i trommehinden, 
er der som oftest ikke behov for smertestil-
lende.

Ved fjernelse af polypper er der oftest kun 
behov for Panodil.

FJERNELSE AF POLYPPER

Undertryk, væske og eventuelt gentagne tilfælde af akut mellemørebetændelse er meget almin-
deligt hos børn. Årsagen til dette er oftest, at det Eustakiske rør (forbindelsen mellem mellemøret 
og næsesvælget) er lukket - enten på grund af hævede slimhinder i næsesvælget som følge af 
tilbagevendende øvre luftvejsinfektioner eller på grund af ”børnepolypper” (adenoide vegetatio-
ner), som består af hævet lymfevæv i næsesvælget. Foruden væske i ørerne, som giver nedsat 
hørelse, vil der ofte være andre symptomer så som ”snork, snot og snøvl”.

Ved symptomer på børnepolypper er behandlingen fjernelse af det hævede lymfevæv i næses-
vælget. Ved væske i ørerne eller ved gentagne mellemørebetændelser er behandlingen isætning 
af dræn (lille rør) i trommehinden.



KOMPLIKATIONER
Komplikationer er sjældne. Det vil typisk 
dreje sig om blødning.

ALMINDELIGT BESVÆR - HJEMME
Kortvarigt øreflåd i dagene efter drænind-
læggelsen er helt normalt. Hvis øreflåddet 
varer mere end en uge, behandles sædvan-
ligvis med penicillin.

I meget sjældne tilfælde kan der komme 
kraftigere blødning, og så er det nødvendigt 
at kontakte os.

KOST
Hvis der fjernes polypper, skal kosten være 
blød og afkølet de første par døgn. Spis ger-
ne is.

KONTROL
Det er meget varierende, hvor længe trom-
mehindedrænet bliver siddende – i gennem-
snit ca. 8 måneder. Der er ingen planlagt 
kontrol efter denne operation – men vi an-
befaler, at hørelsen og drænet bliver kontrol-
leret hos egen ørelæge eller på Capio om-
kring en måned efter operationen.

Hvis der skulle opstå problemer med øret 
efter udskrivelsen, kan du kontakte Capio.

KONTAKT
Hellerup: 3977 7070
Odense: 6548 7070
Aarhus: 8612 1186
Skørping: 9839 2244
Viborg: 8725 0899

Telefontider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-16.00

info@capio.dk 
www.capio.dk
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