Information om dræn.
Dit barn skal have lagt dræn i ørerne. Dræn er et lille plastikrør på 2x2 mm., der bliver lagt ind i
trommehinden.
Dit barn skal opereres den_________________
Du vil blive ringet op ang. tidspunktet torsdag eller fredag den _____________
Før operationen:
Da operationen foregår i narkose/fuld bedøvelse , skal dit barn faste i 6 timer før ankomsten til
klinikken, det vil sige, at dit barn ikke må have spist noget i 6 timer, før i ankommer. Barnet må
heller ikke få slik, tyggegummi eller andet i fasteperioden.
Dit barn må gerne få lidt vand indtil 2 timer, før I kommer, men ikke mælk, juice, sodavand,
smoothie eller lignende.
Operationen:
Narkosen gives af en narkoselæge. Narkosen gives ved at barnet trækker vejret gennem en
maske med narkosegas.
Under operationen vil der blive skåret et lille hul i trommehinden, og væsken i mellemøret vil
blive suget ud. Derefter vil det lille dræn, blive lagt på plads i trommehinden. Det hele tager ca.
15 minutter. Bagefter skal I blive i klinikken i ca. 15 minutter, til dit barn er helt vågnet op.
Efter operationen:
De første døgn efter drænene er lagt, kan der komme lidt væske og blod fra ørene. Dræn i
trommehinden kan sidde fra 1 måned til 1 år. Drænet falder ud af sig selv. Det er en god idé at
holde øje med trommehinden så længe drænene sidder i trommehinden, derfor anbefaler vi, at
dit barn kommer til kontrol af ørene, første gang efter operationen aftaler vi, når tiden gives til
operationen, og herefter aftales det fra gang til gang, hvornår I skal komme.
Den første kontrol bliver den _______________
Forholdsregler:
Dit barn må gerne bade og få vasket hår.
Skal dit barn i svømmehallen, må dit barn ikke komme længere end 70 cm ned under vandet,
det betyder også, at dit barn ikke må dykke. Dit barn bør ikke svømme, hvis der kommer væske
fra ørene.
Vi anbefaler at I venter 2 uger efter drænanlæggelse før barnet kommer i svømmehal.
Komplikationer:
I forbindelse med drænanlæggelse kan der være langtidsfølger i form af ar i trommehinden,
dette kan også opstå, hvis man undlader drænbehandling.
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