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Operation på stemmebåndene og struben, direkte laryngoskopi.
Operation i generel anæstesi, (fuld bedøvelse): Bedøvelsen gives af en speciallæge i
anæstesi. Han henter dig og din ledsager i venteværelset og fører dig ind på
operationsstuen. Bedøvelsen foregår enten ved en indsprøjtning i armen eller ved maske
for ansigtet. Narkoselægen vælger den af måderne, han mener, er bedst for dig at blive
bedøvet på. Under bedøvelsen får du luft gennem et rør lagt ind i dit luftrør. Det kan
efterfølgende medføre kortvarig irritation i halsen. Du vågner op inde i konsultationen. Her
får du en is. Når du er vågen nok og det ikke bløder, kan du tage hjem. Typisk varer hele
opholdet i klinikken 2 timer.
Du kan godt få lidt feber efter operationen og også kaste gammelt brunligt blod op. Det er
normalt. Men du må ikke kaste frisk blod op . Så skal du straks ringe til mig. Det første
døgn må du ikke være alene!
Ved problemer eller spørgsmål inden for det første døgn efter operationen, kan du ringe til
mig på Tlf..
31705007.
Selve operationen.
Operationen udføres genne et stift rør, som jeg fører ned i din hals. Derfor kan du mærke
nogen stivhed i nakke når du vågner op. Du får bedøvelsen gennem en tube lagt ned i dit
dit luftrør.
Struben og området omkring undersøges grundigt. Er der forandringer på
stemmebåndene eller andre steder enten fjernes de eller der tages en vævsprøve. Fjernet
væv sendes til undersøgelse på hospitalet.
Efter operationen.
Du kan spise helt normalt efter operationen. Er du opereret på selve stemmen må du ikke
bruge den i den 1. uge. Du skal i stedet skrive dine meddelelser. Skal du absolut tale, må
du ikke hviske men tale med fuld stemme. Du må ikke ryge i de 10 dage det tager for
slimhinden at hele efter operationen. Er der kun taget vævsprøver i halsen, må du tale helt
normalt.
Der går mindst to måneder før stemmen igen bliver normal. Vi tager sammen beslutning
om efterfølgende talepædagogisk behandling.
Sygemelding:
Du er sygemeldt den 1. uge og længere ved meget stemmekrævende arbejde.
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____________________________________afklip her____________________________________

Jeg er blevet opereret på stemmen og må derfor ikke tale.
Alt er forløbet godt og jeg har det fint, tak.

