Patientvejledning til operation af nedgroet negl

Ved operation for nedgroet negl fjerner man et stykke af neglen, neglelejet samt en del af neglevolden,
hvorfra neglen dannes. Det medfører at dén del af neglen, som havde tendens til at vokse ned i huden og
forårsage generne er væk.
Hvis der er aktuelle tegn på infektion laves en lille operation, hvor det betændte skrabes væk samtidig med,
at man fjerner et stykke af neglen og neglelejet. Først i en senere operation fjernes noget af neglevolden.
Hvis der ikke er tegn på infektion laver man hele operationen i én seance og syr såret sammen. Operationen
foregår i lokalbedøvelse.
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.
Efter operationen
Efter operationen bliver der anlagt en forbinding, som skal sidde i 2 dage. Du skal selv fjerne hele
forbindingen og herefter en gang dagligt vaske såret. Det er vigtigt at tage smertestillende medicin i de første
dage, da der kan forekomme en del smerter. Tag eksempelvis Panodil 500 mg, 2 tabletter x 4 dagligt og evt.
sammen med Brufen 600 mg, 1 tablet x 3 dagligt. Det er endvidere til stor hjælp at sidde med foden højt de
første par dage.
Sygemelding er helt individuelt.
Trådene skal fjernes efter en uge på klinikken. Det er vigtigt fremover at undgå stramtsiddende fodtøj og vådt
fodtøj.
Komplikationer
Komplikationer ses sjældent, men det kan ske, at man får en nedgroet negl igen det samme sted. Det kan
så være nødvendigt at blive opereret igen. Lidt blødning fra såret kan forekomme og der kan gå infektion i
såret.
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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