Patientvejledning til operation i endetarmsåbningen
Operation i eller omkring endetarmsåbningen foretages fx hvis man skal fjerne større hæmorider, løs hud,
bylder eller behandle en kronisk revne i endetarmsåbningen, som ikke heler ved medicinsk behandling.
Vigtigt
Inden operationen er det altid vigtigt at oplyse om, hvis du har pacemaker og om al medicin, du indtager specielt blodfortyndende medicin som Magnyl og Marevan og midler mod depression.
Før operationen
Man kan med fordel smøre lokalbedøvende creme, EMLA, omkring endetarmen 1-2 timer før operationen.
Operationen
Operationen udføres i lokalbedøvelse, som anlægges via et stik i selve hæmoriderne eller i omgivelserne til
endetarmsåbningen.
Efter undersøgelsen
Mod smerter:
De første 2-3 dage efter operationen kan være smertefulde, hvorfor man med fordel vil kunne blødgøre
afføringen for at lette passagen igennem operationssåret (svesker, Laktulose mikstur, Magnesia). Mod
smerter kan tages Paracetamol eller Ibuprofen med mindre andet er aftalt.
Forbinding:
Eventuel forbinding fjernes dagen efter operationen. Operationssårene rengøres bedst ved at skylle med en
håndbruser to gange dagligt og efter toiletbesøg indtil operationsområdet er smertefrit. Eventuelt kan kolde
omslag anvendes (kuldepakning, kolde ærter i stofbetræk) både for at standse blødning og reducere smerter.
Der skal ikke fjernes sting.
Sygemelding:
Efter nogle operationer kan sygemelding være nødvendig i 3-5 dage.
Komplikationer
Blødning er meget sjældent og infektion er yderst sjældent.
Søg læge
Ved større blødning eller tegn på betændelse har du altid mulighed for at kontakte klinikkens læge på tlf. 28
93 51 84. Du har også mulighed for – og ret til – at søge vagtlæge eller skadestue.

Ventetid og afbud
Der kan være ventetid på, at få tid til klinikken og på dagen for undersøgelsen kan der opstå forsinkelser.
Ved at acceptere tiden hos os, accepterer du denne ventetid. Hvis du eller din henvisende læge mener, at
du skal have en hurtigere tid, end den vi kan tilbyde, beder vi dig om at finde en anden klinik eller få din læge
til, at henvise dig til sygehuset. Den dag du kommer til klinikken kan der være forsinkelser i dagsprogrammet.
Dette skyldes, at det er forskelligt, hvor lang tid der anvendes til den enkelte patient. Dette hverken kan eller
vil vi planlægge os ud af. Vi forbeholder os retten til, at bruge den tid, der er nødvendigt for, at udføre
undersøgelser og behandlinger ordentligt og bedst muligt.
Afbud bedes venligst meddelt klinikken – på tlf. 44 94 85 37 man-tirs og tors-fredag mellem kl. 9 og 15 senest dagen før den planlagte undersøgelse. Vi henleder opmærksomheden på, at for sent afbud eller
udeblivelse medfører fremsættelse af regningskrav på 500 kr.
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