EFTER OPERATIONEN:
Barnet vil være lidt træt og måske forkvalmet resten af dagen efter operationen.
Det må spise og drikke som det plejer, og skal være under voksent opsyn det
første døgn. Giv gerne lidt smertestillende efter indgrebet da der kan være lette
smerter den første dag. Man kan roligt sende barnet i skole/ børneinstitution
dagen efter. Hørelsen vil stort set være normaliseret straks efter operationen,
og barnet vil derfor hurtigt igen kunne indgå i det sociale samvær som vanligt.
FORHOLDSREGLER NÅR BARNET HAR DRÆN:
Generelt er der ikke særlige risici forbundet med at have dræn i ørene. Når man
ser bort fra urent vand i ørerne, har barnet formindsket risiko for at få
mellemørebetændelse, og bør som sådan heller ikke opføre sig anderledes end
andre børn uden dræn.

Pas på urene swimmingpools
Hvis barnet svømmer i urent vand (som for eksempel ofte ses i swimmingpools på
mange turistdestinationer), kan der spredes bakterier via øregangen og drænet.
Dette kan forårsage mellemørebetændelse. Der vil derfor være øget risiko for, at
der efterfølgende kommer øreflåd, hvis barnet bader og svømmer i urent vand og
samtidig har dræn. Barnet må derfor heller ikke dykke så længe det har dræn.
Undgå sæbevand i ørene
Sæbe nedsætter overfladespændingen i vand. Det medfører, at sæbevandet let
passerer gennem drænet, og ofte trænger ind og forårsager irritation af mellemøreslimhinden. Hvis man ikke kan undgå at skylle sæbevand ind i ørerne, kan lidt
vandskyende vat eller ørepropper anvendes. Det gælder for eksempel ved badning i badekar og ved hårvask.

PATIENTINFORMATION - ANLÆGGELSE AF DRÆN

BØRN & DRÆN
Alle børn oplever at blive forkølede, og nogle børn rammes mere end andre.
Forkølelser opstår hele året, og er mere udbredte om efteråret og vinter, hvor
vi er mere indenfor og lettere kan viderebringe smitte.
Når et barn bliver forkølet dannes der snot som løber ud af næsen, ned i halsen
og ud i ørerne hvor det trykker på trommehinden. Nogle børn er mere disponerede for at netop deres forkølelse giver gener i ørerne i form af væske, og
måske bliver til en mellemørebetændelse. Disse børn kan opleve at væsken i
mellemøret, kan påvirke deres adfærd og hørelse i en sådan grad at det går
udover både almen trivsel samt tale- og sprogudvikling. I disse tilfælde kan det
komme på tale at anbefale behandling med dræn.
Drænet er et meget lille rør, som anbringes i trommehinden for at forbinde
hulrummet i mellemøret med den eksterne øregang. Dette lader luft passere
ind i mellemøret til ventilation og/eller drænage af væske fra mellemøret til
den eksterne øregang.

OPERATIONSTID TIL ANLÆGGELSE AF DRÆN:
Onsdag d. ___________ kl. _______________
VIGTIG LÆSNING - FØR OPERATIONEN:
Barnet skal være fastende 6 timer før med mad/mælk samt 2 timer
før med vand /sød saft da operationen foregår i fuld bedøvelse!
Overholdes dette ikke, vil Narkoselægen afvise at bedøve barnet.
Mød op i god tid af hensyn til roen omkring barnet og det øvrige
operationsprogram. Sørg for at barnet har fået tisset af. Giv gerne en
stikpille med smertestillende medicin (fx paracetamol) efter barnets
vægt 2 timer inden operationen.

Barnet bliver kaldt ind på stuen af Klinikchefen hvorefter Narkoselægen vil
indhente relevante oplysninger herunder barnets vægt. Narkoselægen påbegynder derefter bedøvelsen der foregår ved, at barnet indånder narkosegasser gennem en maske. I får lov til at blive hos barnet indtil det sover.
Under operationen tager I plads i venteværelset.

Barnet vil således stadig kunne blive forkølet og måske få mellemørebetændelse selvom det har fået anlagt dræn, på samme vis som børn uden dræn kan
få det, men drænet vil hjælpe barnet med at komme af med den væske der
samler sig i øret og dermed også virke smertelindrende så barnets søvn og
trivsel ikke påvirkes negativt.
De fleste børn vokser fra problemerne i 2-3 årsalderen, men nogle børn har
problemer helt op i teenagealderen. Det afhænger bl.a. af, hvornår barnet udvikler en tilfredsstillende funktion af øretrompeten, samt hvornår barnets
immunsystem bliver i stand til at modstå den smitte, det er udsat for i hverdagen.

Når operationen er overstået flyttes barnet til opvågningen og I bliver
hentet ind så I kan sidde ved barnet mens det vågner. Barnet vil være lidt
omtumlet, ofte grædende og uroligt. Der er en Narkosesygeplejerske på
stuen sammen med jer. Når Øre-næse-halslægen har tilset barnet og givet
grønt lys, kan I tage hjem. I skal gerne være to voksne hvis I kører i bil.
Efter operationen kan der ved akutte spørgsmål ringes på operationstelefonen på tlf.nr 69150331 indtil kl. 18. Herefter er det vagtlæge der skal tages
kontakt til.
Begynder det at flyde fra ørerne indenfor de første 7 dage efter operationen
skal klinikken kontaktes på tlf.nr. 75122125.

