POLYPPER HOS BØRN

Polypper er lymfevæv, der sidder i næsesvælget, som er rummet inde bag næsen og
oppe bag drøbelen.
Hvis børn er tit og længe forkølede, kan polypperne blive kronisk forstørrede.
Så får barnet svært ved at trække vejret gennem næsen.
Talen kan blive snøvlende.
Der kan opstå undertryk og væske i mellemørerne, hvis polypperne lukker for det
Eustachiske rør.

FJERNELSE AF POLYPPER
Hvis et barn har været længe forkølet, og der er mange polypper, kan der være grund
til at fjerne polypperne ved en operation.
Operationen sker i fuld bedøvelse.

PÅ OPERATIONSDAGEN
Før operationen skal barnet faste i 6 timer. Det må ikke få noget at spise eller drikke.
Indtil 2 timer før må det dog få en lille smule vand at drikke.
Hvis barnet skal opereres sent og får morgenmad, skal den være letfordøjelig. Ingen
mælk eller mælkeprodukter.
2 timer før operationen skal barnet have smertestillende Paracetamol.
Når I kommer til klinikken, skal barnet tisse af, hvis det ikke bruger ble. Sko skal tages
af.
Bedøvelsen varetages af Bjarne Lomholt, som er speciallæge i anæstesiologi
(bedøvelse).
Barnet bedøves gennem en maske. Det falder i søvn i løbet af 1 minut.
Når barnet sover, går forældrene i venteværelset.
Operationen tager ca. 20 min. Hvis der også skal lægges dræn, tager den en halv time.
Når bedøvelsen er ovre, bæres barnet ind på opvågningsstuen, hvor forældrene er
med.
Efter ca. et kvarter er barnet vågent, og I kan køre hjem.
Når I kører hjem efter operationen skal der være en voksen udover chaufføren til at
tage sig af barnet.

EFTER OPERATIONEN
Lige efter operationen kan der være en smule blod i spyt og snot.
Det skal være ophørt dagen efter operationen.
Hvis det bløder fra næse eller mund, skal barnet ses af en læge.
Hvis barnet har ondt, kan man give Paracetamol op til 4 gange i døgnet.
Dagen efter operationen skal barnet ikke have ondt.
På operationsdagen skal barnet passes hjemme, men dagen efter kan det som regel
komme i institution.
Barnet skal komme til kontrol i klinikken senest 1 uge efter operationen.

