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Information om næseblod.
Næseblod kan komme fra det ene eller begge næsebor.
Det kommer oftest fra den forreste del af næsen.
Ofte stopper det af sig selv, men hvis det ikke gør så forsøg følgende:
•

•
•
•
•
•
•
•

Klem fast om den bløde nedre del af næsen med tommel- og pegefinger, så blødningen
stopper. Hold fast i 5 minutter. Bløder det igen, når du slipper, skal der klemmes igen i 10
minutter.
Tag gerne en isklump i munden (bruger du tandprotese, så ud med den!)
Tag evt. lidt knust is el.lign. i en pose og læg på den ydre næse.
Tag den med ro resten af dagen.
Undgå at bukke dig forover resten af dagen.
Undgå meget varm mad og drikke resten af dagen
Hvis du skal nyse, så luk munden op.
Klip neglene!

En næseblødning er en blødning fra blodkar i næsehulens slimhinde. Som regel vil ellers friske
personer kun få næseblødning efter at have slået næsen, og blødningen vil da standse efter få
minutter. Gentagne små blødninger kan også ske ved næsepilning, små slag eller tryk mod
næsen.
Hvor hyppig er næseblødning?
De allerfleste har haft næseblod én eller flere gange. Tilstanden forekommer hyppigst blandt
børn under 10 år og blandt voksne over 50 år, men næseblødning optræder på alle alderstrin.
Hvornår skal jeg til øre-næse-halslægen?
De fleste tilfælde af næseblødning kan man selv klare.
Man bør søge læge hvis:
•
•
•

Der har været flere tilfælde i løbet af et par uger.
Hvis det er kraftige blødninger, der ikke kan klares som beskrevet.
Næseblødning efter uheld eller slag, hvor blødningen er svær at stoppe.

Hvad kan øre-næse-halslægen gøre?
Lægen vil undersøge næsen indvendigt evt. med en tynd kikkert, for at finde det blødende kar.
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Hvis blødningen ligger fortil i næsen, kan man som regel »brænde« karret med et specielt
instrument. Det kan gøres i lokalbedøvelse, tit selv hos skolebørn. Småbørn må dog i en
kortvarig fuld bedøvelse.
Ved blødninger bagtil i næsen kan man nogle gange brænde karret, men det vil ofte være
umuligt at finde karret på grund af blødningen. Man vil så standse blødningen ved at fylde
næsehulen med en speciel gazestrimmel eller evt. med en vandfyldt ballon. Der findes andre
metoder, der kan anvendes ved særlige problemer.
Hvis lægen finder andre tilgrundliggende sygdomme, skal de naturligvis behandles.
Næseblod kan være en skræmmende oplevelse, men prøv at bevare roen, så går det næsten
altid. I løbet af en uges tid vil det sår, der har givet blødningen, være ophelet, og derefter er
risikoen for ny blødning som regel ganske lille.

Saltvandsopløsning:
Bland 1 tsk salt til ½ l lunkent vand. Herefter snuses vandet op fra din hånd, en ske eller glasset,
alternativt kan du købe ”Sinus Rinse ” på apoteket.

Med venlig hilsen
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