
                                                                                                                                                   
              Fjernelse af polypper 

      Gælder for børn under 7 år 
 
LIDT OM SELVE OPERATIONEN 
Operationen, der foregår i fuld bedøvelse under medvirken af en narkoselæge, varer ca. 20 min. 
Operationen består i man skraber polypperne af. Polypperne sidder inde bag næsen i toppen af svælget. 
Dér, hvor polypperne sad, kommer der et sår. Dette giver smerter  i halsen og evt. ud i ørerne. Smerterne er 
som regel lettere og korterevarende. Såret kan springe op og bløde.  
Risikoen ved operationen er blødning samt den meget lille risiko der er ved at blive bedøvet. Hvis der har 
været store polypper kan det tage et stykke tid før stemmen bliver helt normal igen. Dette kan skyldes at 
musklerne i ganen er blevet lidt slappe, mens der var polypper. 
 
FØR OPERATIONEN  
Barnet skal faste fra 4 timer før operationen. Og tørste fra 2 timer før operationen. 
 
Mellem tidspunktet for faste og tørste er det tilladt at drikke vand, juice og andre tynde væsker, men ikke 
mælkeprodukter. Rå havregryn med mælk må ikke indtages på operationsdagen. Barnet må ikke tygge 
tyggegummi eller sutte bolcher. 
Forældre bedes være opmærksomme på at børn ikke selv skaffer sig adgang til mad, drikke, slik og 
lignende. 
 
Lige inden I kører hjemmefra til operation skal barnet have Panodil stikpille, dosis aftales med klinikken.  
 
Medbring venligst et lagen, et tæppe. og evt. inhalationsmedicin. Hjemtransport skal foregå i egen bil eller 
taxa. Der skal under transporten være en voksen til at tage sig af barnet, dvs hvis I kører i egen bil skal I 
være 2 voksne. 
 
EFTER OPERATIONEN 
Barnet skal holde sig i ro i et par dage efter operationen (for at såret ikke skal springe op). Barnet skal helst 
være hjemme fra institution og lignende de næste dage. Det er en god idé at I sover sammen med barnet de 
første nætter. 

Det er normalt med let temperaturstigning om aftenen efter operationen. Feberen forsvinder normalt i løbet 

af 1-2 dage. Såfremt dette ikke er tilfældet, skal I kontakte os. 
Et eventuelt bad  indenfor det 1. døgn, må ikke være for varmt (max. 35°). 
Det er almindeligt at barnet kaster gammelt (brunt) blod op en enkelt gang derhjemme på operationsdagen. 
Hvis det gentager sig eller det bløder fra halsen eller gennem næsen eller barnet kaster frisk blod op skal det 
sidde op og sutte på knuste isterninger. Hvis det ikke holder op med at bløde i løbet af 5-10 min skal I køre 
på skadestuen. Ring gerne og fortæl I er på vej.  
Tlf. til Skadestuen Odense Universitetshospital 65 41 22 70 
Tlf. til Skadestuen i Svendborg 63 20 20 60 
 
MAD OG DRIKKE 
På operationsdagen efter operationen  is og koldt flydende (mælk, ymer, yoghurt (uden kerner, der kan rive i 
såret), koldskål, kold kakao, tynd jordbærgrød, moset banan etc.). Sodavand frarådes da kulsyren kan få 
såret til at springe op. Juice kan svie i såret. 
Næste dag kan barnet få lunken, blød kost som kartoffelmos, grød, kogte grøntsager, farsretter og lignende. 
 
GENERELLE BETINGELSER FOR AT OPERATIONEN KAN GENNEMFØRES 

Barnet skal være raskt og må ikke have haft astmaanfald de sidste 3 dage inden operationen, ellers skal du 

kontakte os. 
Der skal være en voksen sammen med barnet de første døgn.  

I skal have mulighed for at telefonere og adgang til privat transport / Falck. 

Barnet må højst have 1 times transport til sygehus den første uge efter operationen. 
 
Skulle der efter operationen opstå komplikationer eller tvivlstilfælde kan speciallæge Mette Nyrop træffes på 
klinikken på tlf. 65 31 12 92 eller på tlf. 28 14 01 07. 


