Generel vejledning til operation i lokalbedøvelse.

Før operationen
HVIS De har pacemaker, er hjerteklapopereret eller er i behandling med blodfortyndende medicin
(f.eks.Hjertemagnyl eller Marevan) , midler mod depression eller får blodtryksmedicin, skal dette
oplyses i god tid før operationen. Latexallergi bedes også oplyses.
Undlad at smøre creme på huden inden operationen. Eventuelt fjernes hår 4 dage før i et område
omkring operationsstedet.

Operationen
Huden desinficeres med farvet klorhexidinsprit. Lokalbedøvelsen sprøjtes ind under huden med en tynd
nål, det svier og spænder ca. 1 minut. Man kan ved operationen mærke berøring, men ikke smerte. Såret
lukkes med en tråd, der oftest skal fjernes efter 7-14 dage på klinikken eller hos Deres praktiserende
læge. Dette aftales når De kommer til operation.

Efter operationen
Lokalbedøvelsen holder i 2-6 timer. Med mindre andet er aftalt, kan der mod smerter tages almindelige
håndkøbspræparater som Paracetamol,Kodimagnyl, eller evt. Ibuprofen).
Det anbefales at have forbinding/plaster på så længe man har tråde i. Eventuelt skifte plaster undervejs.
Ved hånd-og fodoperationer anbefales forbindingsskift i klinikken eller hos egen læge.
Vi fraråder badning i svømmehal, havvand og lignende, indtil trådene er fjernet samt undgå at øge sit
blodtryk/fysisk aktivitet 1-2 dage efter operationen afhængig af operationsområdets størrelse samt Deres
arbejdssituation.
Det anbefales at holde området tørt til et døgn efter trådfjernelse.
4-6 uger efter operationen vil De få svar enten pr. email eller telefon, såfremt der er blevet sendt væv til
undersøgelse. Svaret vil også blive sendt til Deres læge. Ved svar som kræver videre behandling, vil De
og Deres læge blive kontaktet. Hvis De ikke modtager et svar bør De kontakte klinikken.

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 arret grimt eller
fortykket.
I yderst sjældne tilfælde udvikles en overfølsomheds reaktion mod lokalbedøvelse, hvilket kræver hurtig
behandling eller eventuel indlæggelse på hospital.

Søg læge: Ved større blødning, blodansamling eller tegn på betændelse (rødme, varme,
hævelse, temperatur over 38,5) kontaktes klinikken, vagtlæge eller skadestue.
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