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Før operationen
Det er vigtigt, at barnet føler sig helt trygt. Du kan forberede barnet ved at
fortælle, hvad der skal ske. Sut og bamse må meget gerne medbringes.
Barnet skal være fastende for mad, mælk, mælkeprodukter og juice
i minimum 6 timer før operationen.
Barnet må gerne få lidt saftevand, men KUN saftevand eller vand,
indtil 2 timer før operationen. Børn må ammes indtil 4 timer før
operationen.
HUSK!! Forældre skal ikke faste 😊
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Er barnet i behandling med inhalationsmedicin, skal det tages som vanligt
om morgenen på operationsdagen.

2 timer før operationen gives følgende smertestillende medicin:
Panodil mikstur 24 mg/ml: Vægt:

kg.

I alt:

ml x

.

Bonyl mikstur 25 mg/ml:

kg.

I alt:

ml x

.

Vægt:

Selve operationen
Når I kommer til klinikken, bør større børn (uden ble) tisse inden de bliver
kaldt ind, da der ellers er risiko for at de tisser, når de sover.
Når barnet skal opereres foregår det i fuld narkose ved klinikkens
speciallæge i anæstesiologi. Barnet bedøves ved hjælp af en maske, som
lægges over næse og mund indtil barnet falder i søvn.
Du vil være ved dit barn, indtil det falder i søvn og igen når det vågner.
Operationen foregår ved, at man skærer den overskydende del af

mandlerne væk med en speciel elektrisk kniv.
Indgrebet varer ca. 30 minutter.

Efter operationen
Som regel er der ikke så store gener ved at få foretaget indgrebet.
Moderate smerter de første døgn er helt normalt. Barnet skal have fast
smertestillende de første 4-6 dage efter operationen, som beskrevet på
bagsiden af denne folder.
I meget sjældne tilfælde kan der opstå blødning efter operationen. I så fald
skal I kontakte klinikken. Hvis klinikken er lukket, tag da kontakt til
Lægevagten. Ved kraftig blødning, ring 112.
Det må forventes, at barnet er hjemme fra institution/skole resten af ugen.
OBS!! Det er helt normalt, at barnet får hvide belægninger på mandlerne
samt dårlig ånde. Problemet kan oftest afhjælpes med mad og drikke.

Hjemtransport
Barnet har godt af frisk luft efter operationen, men hvis I kører i egen bil,
skal der være en ledsager med udover chaufføren.
Vent med at spise og drikke til du er kommet hjem.

Mad
I princippet må barnet spise alt, men grove fødevarer og drikkevarer med
brus frarådes de første døgn efter operationen.
Kolde spise og drikke kan virke smertelindrende. I forhold til sårheling er det
vigtigt at barnet får noget at spise og drikke.

Sport
Af hensyn til blødningsrisiko frarådes fysisk aktivitet i 12-14 dage efter
operationen. Herefter ingen begrænsning.

Smertestillende behandling
PRÆPARAT
MORGEN

MIDDAG

AFTEN

NAT

Panodil mikstur 24 mg/ml
Bonyl mikstur 25 mg/ml

HUSK BARNETS SUNDHEDSKORT
Du er altid velkommen til at kontakte klinikken ved spørgsmål
Tlf.: 55 73 20 00
Mandag, tirsdag*, onsdag og torsdag kl. 8-11, fredag kl. 8-10.
*Tirsdag er telefonen lukket på operationsdage – læs hvilke på
www.øregangen.dk
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dag d.

/

kl.

