Fjernelse af polypper

Forberedelse:

Når du skal opereres i fuld
narkose, er det vigtigt, at du møder
fastende.

KONTROL

Navn:
CPR:

o

o

Du skal faste med mad og
mælk 6 timer før
mødetidspunktet.

____dag den ____/____-20____
Kl: ______

Du må drikke vand og
saftevand, te og kaffe indtil
2 timer før
mødetidspunktet.

Ved ankomst i klinikken er det
vigtigt, at du har været på toilettet,
lige før operationen.
Du skal have 2 voksne ledsagere
med, så der er én chauffør og én
til at passe på dig på vejen hjem.
Det er en god ide at tage
Panodil eller tilsvarende efter
pakkens anvisning, 2 timer før
mødetidspunktet.

Du bedes møde til operation
Onsdag den

/

20

Kl.
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Fjernelse af polypper
Oplysninger til Narkoselægen:

Når du møder i klinikken:

Barnets vægt:_____

Når du ankommer i klinikken, beder vi dig
scanne dit sundhedskort. Herefter kan du blot
tage plads i vores venteareal.

Har barnet tidligere været i narkose?
Ja____ Nej ____
Var der problemer hermed?__________________
Tager barnet nogen former for medicin?
Ja ____ Hvilke? ________

Nej ____

Sæt kryds, hvis barnet har eller har haft:
____Lungesygdom ____Hjertesygdom
____Sukkersyge

____ Nyresygdom

____Epilepsi

____Allergi

____Bronkitis

____ Astma

Når det bliver din tur, henter personalet jer, og I
følges til operationsstuen.
Narkoselægen forestår bedøvelsen, som foregår
med en maske, som holdes foran din næse og
mund. Dette foregår mens du sidder hos en af
dine forældre – eller hvis du er større, ligger på
vores briks.
Når du sover, går dine forældre ud og venter,
mens vi fjerner dine polypper.
Dette tager ca. 10-20 min.

Har barnet rokketænder? Ja ___ Nej ___

Efter operationen flyttes du til vores
opvågningsstue, hvor dine forældre og en
sygeplejerske er hos dig, når du vågner.

MRSA (Methicillin Resistente Staphylococcus Aureus)

Når du er helt frisk, kan I tage hjem.

Har barnet tidligere fået påvist MRSA? ____ja ____ nej

Der er normalt, at du kan være en smule svimmel
og utilpas. Dette aftager hurtigt.

____Andre væsentlige sygdomme:_________

Har barnet indenfor de sidste 6 mdr. været i
længerevarende kontakt med MRSA-positiv person eller
hospitalsafdeling med MRSA-udbrud? ____ ja ____ nej
Har barnet eller andre husstandsmedlemmer indenfor de
sidste 6 mdr. været i daglig kontakt med levende grise?
____ ja ____ nej
Har barnet været i udlandet indenfor de sidste 6 mdr. og
modtaget behandling på hospital? ____ ja ____ nej

Hvis I ikke allerede har en kontroltid, får I
udleveret dette til 7-14 dage efter operationen.
Efter operationen kan der forekomme
synkesmerter og øresmerter. Disse kan klares
med alm. Panodil Junior eller tilsvarende.

Samme dag som operationen må du hvile dig
derhjemme. Du må spise som du plejer.
Kommer der opkastninger, kan denne være
tilblandet lidt blod, som barnet har sunket under
operationen.
De fleste børn er friske efter et par timers søvn,
men skal fortsat være under observation af
voksne. Barnet på være oppe, men skal være
under opsyn.
2. og 3. dagen: Undgå voldsom fysisk aktivitet.
Barnet må spise og drikke normalt. Barnet må
IKKE komme i institution eller skole.
For yderligere information, se klinikkens
hjemmeside: www.auriculum.dk

Ved akut forværring, vedvarende
blødning fra næse eller mund det
første døgn, kan du kontakte
klinikken på 38 40 11 50.
Udenfor klinikkens telefontid
kontaktes Malgorzata Kolodziejczyk
på tlf.: 22 24 58 03 – eller du kan
kontakte skadestuen/ vagtlægen på
70 11 07 07

