Operation af hæmorider/marisker omkring endetarmsåbningen
Hæmorider er en udvidelse af blodårer i endetarmsåbningen. Der kan dannes løs hud (marisker) efter
hæmorider . Ved operation kan de generende hæmorider/marisker fjernes.

Før operationen
Vi anbefaler, at man tager en cocktail af 1 Ibuprofen 600 mg og 2 Pamol 500 mg ca. 1 time før operationen.
Man kan med fordel smøre lokalbedøvende creme (EMLA) omkring endetarmen 1-2 timer før
operationen. Man skal arrangere hjemtransport og vi anbefaler at man er sygemeldt ca. 3 dage efter
operationen pga. smerter. Det er vigtigt at forholde sig i ro. De skal ikke udtømmes inden indgrebet.
Hvis du får blodfortyndende medicin bedes De oplyse dette.

Operationen
Operationen udføres i lokalbedøvelse, som anlægges via et stik i selve hæmoriden eller i omgivelserne
til endetarmsåbningen. Indgrebet varer ca. ½ time.

Efter operationen
De første 2-3 dage efter nogle operationer er smertefulde, hvorfor man medfordel vil kunne blødgøre
afføringen for at lette passagen igennem operationssåret ved at spise fiberrigt og drikke rigeligt. Mod
smerter kan tages Pamol, Kodimagnyl eller Ibuprofen, med mindre andet er aftalt.
Operationssårene rengøres bedst ved at skylle med en håndbruser to gange daglig og efter toiletbesøg,
indtil operationsområdet er smertefrit. Eventuelt kan kolde omslag anvendes (kuldepakning, kolde ærter
i stofbetræk) både for at standse blødning og reducere smerter. Der skal ikke fjernes sting.
Som regel aftales kontrol 6-8 uger efter operationen. Det fjernede væv vil blive sendt til mikroskopi, og
4-6 uger efter operation vil De få svar på dette enten pr. email eller telefon. Svaret vil også blive sendt
til Deres læge. Ved svar som kræver videre behandling vil De blive kontaktet.

Komplikationer
Lettere blødning kan forekomme. Infektion er yderst sjældent.

Søg læge: Ved større blødning, eller tegn på betændelse skal klinikken, vagtlægen eller
skadestuen straks kontaktes.
I yderst sjældne tilfælde er der risiko for forsnævring og inkontinens efter operationen.
Du er velkommen til at kontakte klinikken ved tvivlspørgsmål. Kirurgisk Klinik Horsens
Tlf. 75615777 mandag-torsdag 09.00-12.00

www.kirurgi-horsens.dk

Vedrørende privatlivspolitik/informationspligt kan det læses på vores hjemmeside.
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