Øre-Næse & Halsklinik v/Anna Tomczyk Aarup Lyngby Hovedgade 62, 1. tv, 2800 Lyngby

Information om drænanlæggelse.
I tilfælde af sygdom eller feber på operationsdato kan klinikken kontaktes på
tlf. 45 87 30 40 mellem kl. 8.00- 8.30 eller via hjemmesiden www.annaaarup.dk
Anlæggelse af dræn i ørerne
Der er 2 årsager til anlæggelse af dræn i trommehinden
Tilbagevendende mellemørebetændelser. Efter drænanlæggelse opnå man afløb for betændelse
og væske fra mellemøret i tilfælde af fornyet luftvejsinfektion og aflukning af det eustakiske rør.
Undertryk og væske i mellemøret igennem længere tid, hvor behandling med næsedråber og evt.
næseballon (Otovent) ikke er tilstrækkelig. Under anlæggelse af drænet, suges mellemøret samtidig
fri for væske.
Før operationen
Det er vigtigt for dit barns oplevelse af operationen, at du/I har talt om, hvad der skal ske inden
drænanlæggelsen, og at du/i som forældre fortale barnet, at det er en naturlig ting, der skal foregå.
Mange børn bliver utrygge, hvis de oplever mor eller far viser angst eller manglende accept.
Da operationen foregå i bedøvelse, er det vigtigt, at dit barn er fastende /ingen mad, tyggegummi
eller tandbørstning/.
Dit barn skal faste mindst 6 timer før operationen. 2 timer før operationen må dit barn få lidt klar
vaske / vand eller te men ingen mælk/
Operationen
Bedøvelsen bliver foretaget af en Speciallæge i anæstesiologi/narkose og foregå ved inhalation af
narkosegas på en maske.
Under bedøvelsen er i sammen med jeres barn, som falder i søvn i løbet af 1-2 minutter. Derefter
venter du/I i venteværelset.
Efter operationen
Jeres barn bliver båret ind efter operationen til en opvågningsstue og du/I vil sidde ved barnet til det
vågner. Efter en kort tid ca. 15 min. - er jeres barn klar til at tage hjem.
Det er normalt, at der kan komme lidt flåd fra ørerne efter operationen men hvis flådet ikke aftage i
løbet af 3 dage, skal i kontakte klinikken på 45 87 30 40.
Kører i i bilen, skal der være 2 voksne under hjemturen: 1 til at køre bilen og en til at tage sig af
barnet.
Ved evt. smerter eller ubehag, må i gerne give barnet en Paracetamol, svarende til alderen.
Medicinen kan gives som stikpille, mikstur eller tablet (med lidt vand). Dosering afhænger af barnets
vægt.
Ved tvivl eller spørgsmål kontakt venligst klinikken på 45 87 30 40. Får dit barn astma- eller
epilepsimedicin, tags dette som vanligt, evt. med lidt vand.

Øre-Næse & Halsklinik v/Anna Tomczyk Aarup Lyngby Hovedgade 62, 1. tv, 2800 Lyngby
Forholdsregler efter drænanlæggelse
Badning: Man kan brusebade uden at anvende vandskyende vat. Det anbefales imidlertid at man
ikke får hovedet under vand, hvis man er i karbad.
Svømmehal: Det anbefales at man undgår dykning. Tilrådes at barnet bader med vandskyende vat i
ørerne eller anbefales Ear Band. Det er et smart pandebånd med silikone ørepropper i farver. Kan
købes via nettet på www.earbandit.dk
Swimmingpool: Som ovenpå. Desuden kan det anbefales at øret dryppes med øredråber
umiddelbart efter langvarigt ophold i swimmingpool.
Kontrol
Dit barn får en tid til kontrol ca.1 måned efter operationen, hvor vi vil se, om drænene er på plads og
om de fungerer efter hensigten.
Efterfølgende vil barnet blive fulgt i klinikken hver 3-6. måned indtil drænene falder ud og ørerne er
fuldstændig normale.
Mellemørebetændelse (trods dræn)
Ved flåd fra ørerne i mere end 3 dage, evt. temperaturforhøjelse kontakt vanligst klinikken, barnets
praktiserende læge eller vagtlæge. Det kan være nødvendigt, at behandle barnet med øredråber
eller antibiotika.

