Information om polypper.
Dit barn skal have fjernet polypper. Polypper er forøgelse af det normalt forekommende lymfoidt
væv i næsesvælget. Polypper er blødt væv, der sidder i næsesvælget. Der er mange hvide
blodlegemer i vævet, ligesom der er mange hvide blodlegemer i halsmandlerne, tungebasis og
slimhinden i tarmene.
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.
Dit barn skal have smertestillende senest to timer før operationen. Du skal give paracetamol
som for eksempel Panodil eller Pinex, som mikstur eller stikpille svarende til barnets alder og
vægt.
Medicin: __________
Hvis man er kørende i bil, skal dit barn være ledsaget af to voksne på hjemturen.
Operationen:
Narkosen gives af en narkoselæge. Narkosen gives ved at barnet trækker vejret gennem en
maske med narkosegas. Herefter lægges et lille rør ned i halsen for at sikre vejrtrækningen.
Lægen fjerner polypperne gennem munden. Det hele tager ca. 20 minutter. Bagefter skal I blive
i klinikken, til dit barn er helt vågnet op.
Efter operationen:
Lægen tilser dit barn inden I kan tage hjem.
I skal møde til kontrol den _______________
Forholdsregler:
Barnet skal holdes i ro resten af dagen for operationen og dagen efter. Det er en god idé at
holde barnet hjemme fra institution/skole i et par dage.
Det er vigtigt at give dit barn rigeligt koldt at drikke (uden brus). Dit barn må spise, hvad barnet
ønsker. Ofte er der dog ømhed i svælget, og det vil være rart med noget koldt og blødt som
f.eks. is. Eventuelle smerter kan du behandle med børne panodil (pinex, pamol eller lignende
doseres efter vægt), det er en fordel at have købt det i forvejen.
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Komplikationer:
Lidt blod i opspyttet er tilladeligt, men kommer der lidt blødning, kan du give dit barn lidt knust
is. Stopper blødningen ikke, kan du kontakte klinikken på 56142355, nærmeste skadestue, eller
Øre-næse-halsafdelingen på Sjællands Universitetshospital Køge på 56631500. Efterblødning er
uhyre sjældent.
Venlig hilsen
Speciallægen
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