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Dræn i ørerne  
Gælder for børn 0-6 år 

 
Lidt om selve operationen. 
Operationen, der foregår i fuld narkose under medvirken af narkoselæge, varer ca. 20 min. 
Formålet med operationen er at få luft ind i mellemøret. Dette gøres ved at lave et lille hul i 
trommehinden og indsætte et lille rør - et dræn - således at der bliver en åbning fra øregangen 
og ind i mellemøret. 
 
Før operationen. 
Barnet skal faste 4 timer og tørste 2 timer før operationen). 
Mellem tidspunket 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. 
Forældre bedes være opmærksomme på at børn ikke selv skaffer sig adgang til mad, drikke, 
slik, tyggegummi og lign. 
 
Lige inden I kører hjemmefra til operationen skal barnet have Panodil stikpiller, dosis aftales 
med klinikken. Medbring venligst et lagen, et tæppe og evt. inhalationsmedicin. 
 
Efter operationen. 
Der kan flyde væske fra øret de første dage (både den væske som har været i mellemøret, 
øredråber og lidt blod). Der kan komme lette smerter i øret på operationsdagen. Barnet kan 
reagere på at det hører bedre.  
Barnet må gerne komme i institution dagen efter. Barnet må gerne svømme og få hovedet 
kortvarrigt under rent vand. Det frarådes at dykke længere ned under vand uden at anvende 
tætsluttende ørepropper. Badning i babybassin eller andet vand med mange bakterier kan øge 
risikoen for betændelse. 
De fleste dræn falder ud af sig selv. Er drænet ikke faldet ud indenfor 2 år skal det som regel 
fjernes. Så længe barnet har drænet i øret tilrådes regelmæssig kontrol hér, første gang som 
regel inden 1 uge efter operationen. 
Kontakt os hvis øret flyder. Det kan det gøre ved forkølelse, men flåddet kan også være udtryk 
for betændelse i øret og kan stoppe drænet så det ikke fungerer længere. Meget sjældent 
irriteres øret af drænet og giver sig til at flyde. Man kan i disse meget sjældne tilfælde blive nødt 
til at fjerne drænet igen. 
 
Generelle betingelser for at operationen kan gennemføres. 
Barnet skal være rask og må ikke have haft astmaanfald de sidste 3 dage inden operationen, 
ellers skal du kontakte os.  
Operationen kan gennemføres ved mellemørebetændelse, kontakt dog klinikken. 
Skulle der efter operationen opstå komplikationer eller tvivsltilfælde kan speciallæge Mette 
Nyrop træffes på klinikken på tlf. 65 31 12 92 eller 28 14 01 07. 


