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Myringoplastik = Lapning af trommehinden.
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 inden 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. Se mere: http://www.hcand.dk/bedov/bedov7.htm
Du kan godt få lidt feber efter operationen. Du må ikke være alene det første døgn!
Ved problemer eller spørgsmål inden for det første døgn efter operationen, kan du ringe til
mig på Tlf.. 31705007.
Om operationen:
Først ser jeg ind på trommehinden via en øretragt for at bedømme størrelsen af hullet.
Hvis du skal lokalbedøves sprøjtes den ind i øregangen (det gør ondt) og i øreflippen.
Der lægges så et snit bag på øreflippen. Så kan arret ikke ses. Jeg fjerner et stykke fedt
stort nok til at passe ind i hullet i trommehinden. Såret lukkes med oftest to sting. De
fjernes 10. dagen.
Efter operationen.
Der lægges ikke nogen bandage ind i øregangen, så derfor kan du sommetider fornemme
en høreforbedring med det samme. Der må ikke komme vand eller sæbe i øregangen de
10 dage, du har tråde i øreflippen. Ved hårvask skal hele øret dækkes af madplastfolie. Du
må ikke pudse næse og skal du nyse, skal det ske med åben mund. Du må ikke svømme i
to uger eller deltage i gymnastik eller anden sport. Du skal nyse med åben mund den 1.
uge.
Komplikationer:
Begynder øret at flyde skal du ringe til mig eller en anden ørelæge, ikke lægevagten. Det
samme gælder, hvis øreflippen hæver eller bliver øm og rød.
Sygemelding:
Du er sygemeldt 10 dage. Har der været flåd eller anden komplikation måske længere.

