Generel vejledning
til operation i lokal bedøvelse
Før operationen
Er du i blodfortyndende behandling bedes du aftale pause med klinikken. Du kan evt. på forhånd tale med din
egen læge om, hvorvidt det er forsvarligt at holde pause. Undlad at smøre creme på huden. Eventuelt hår fjernes
dagen før med en barbermaskine i et område omkring operationsstedet.

Operationen
Huden desinficeres med klorhexidinsprit. Lokalbedøvelsen sprøjtes ind under huden med en tynd nål. Det svier og
spænder ca. 1 minut. Man kan ved operationen ofte mærke berøring, men ikke smerte. Såret lukkes med en tråd,
der oftest skal fjernes efter 7-14 dage på klinikken eller hos egen læge.

Efter operationen
Mod smerter: Lokalbedøvelsen holder i 2-6 timer. Med mindre andet er aftalt kan der herefter anvendes almindelig smertestillende håndkøbsmedicin (Panodil eller eventuelt Ipren).
Forbinding:Forbindingen er oftest et gennemsigtigt plaster, som kan tåle brusebad. Dette skal lades urørt til
trådfjernelse. Herefter anbefales brug af papirplaster (Micropore), som kan købes på apoteket. Dette bør bruges
iminimum 3 uger for at undgå at sårkanterne skrider fra hinanden og giver et kosmetisk dårligere resultat.
Restriktioner: Med mindre andet er aftalt er der ingen restriktioner. Man bør dog ikke bade i svømmehal eller
havvand før såret er helet. Undgå at få sol på arret det første år efter operationen.

Komplikationer
I sjældne tilfælde kommer der blodansamling, som oftest forsvinder af sig selv efter nogle dage til uger. I yderst
sjældne tilfælde kommer der betændelse. I meget sjældne tilfælde bliver ar grimme eller fortykkede. I ekstremt
sjældne tilfælde udvikles en overfølsomheds reaktion mod lokalbedøvelse, dette kræver hurtig behandling eller
eventuel indlæggelse på hospital.
Ved større blødning, blodansamling eller tegn på betændelse (rødme, varme, hævelse, temperatur over 38,5)
kontaktes klinikken, vagtlæge eller skadestue.

Behandling i fuld bedøvelse
Klinikken har nu fået mulighed for at lave undersøgelser og behandling i fuld bedøvelse. Vi har en aftale med
speciallæge i anæstesi Desirée Rosenborg, som kan komme efter aftale.
Fuld bedøvelse er ikke dækket af sygesikringen. Det betyder at man selv skal betale for det. Det koster fra
1.000 kr. og op, afhængigt af hvad man skal have lavet.
Såfremt man ønsker fuld bedøvelse kan man også blive henvist til behandling på sygehus, hvor det er gratis.
Klinikken tager ikke dankort.
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