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Dræn i trommehinden
Operation i generel anæstesi, (fuld bedøvelse)
•
•
•
•

Narkosen udføres af en narkoselæge, som henter jer i venteværelset og følger jer ind på
operationsstuen. Bedøvelsen foregår enten ved maske for ansigtet eller ved en
indsprøjtning i armen. Narkoselægen vælger den måde, han mener der er bedst.
Som forældre deltager du, indtil barnet sover, men sidder i venteværelset under selve
operationen som tager ca.10 minutter.
Som forældrene sidder du ved dit barn under opvågningen, som varer ca. 20 minutter.
Herefter får dit barn tilbudt en is inden I kan tage hjem.
Det hele varer således mellem en halv og en time.

Drænoperationen
•
•

Der lægges et snit i trommehinden og mellemøret tømmes for væsken. Afhængig af fund
og sygehistorie vælger jeg, hvilken type dræn, der skal ligge i trommehinden.
Et dræn kan ligge fra 6 måneder og til flere år. Så længe drænet ligger i trommehinden,
kommer I til kontrol hvert ½ år.

Når I kommer hjem
•
•
•
•

Skal barnet være under opsyn resten af dagen.
Barnet kan godt få lidt feber efter operationen og det kan flyde/bløde lidt fra drænet,det er
normalt.
Barnet må spise normalt igen, når I kommer hjem.
Hvis der er smerter, når man kommer hjem, kan der gives smertestillende håndkøbsmedicin som gives efter dosisanvisning på pakken.

Gode råd
•
•
•

•
•
•
•

Der er ikke badeforbud når man har dræn i ørerne. Hvis det føles ubehagelig at få vand i
ørerne, kan man eventuelt prøve at anvende silikone ørepropper, som kan købes på
apoteket, eller svømmepandebånd som kan bestilles på nettet.
Selv med dræn kan man få mellemørebetændelse, hvor der er flåd men sjældent smerter
eller feber Hvis det har flydt i mere end 2 dage, skal I kontakte klinikken.
Skal I på badeferie kan I få en ”ferierecept” på øredråber. De kan anvendes, hvis øret flyder
mere end to dage og der ikke er feber. Ved feber eller anden utilpashed, søg læge

Første døgn efter operation kan ørelægen kontaktes på tlf.31 70 50 07.
Øvrige henvendelser kan ske i klinikkens åbningstider på tlf. 65 91 00 25.
Udenfor disse tider tages kontakt til egen læge eller vagtlæge.
Ved behov for akut lægehjælp kontakt 112.

