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Vælg farveTil patienter og pårørende

På Kæbekirurgisk ambulatorium foretager vi også mindre operationer i fuld bedøvelse. Det vil sige, at
du kommer hjem få timer efter operationen.
 
Er det ikke muligt at få en operationsdato med på forundersøgelsesdagen, sender vi tiden til din e-Boks.
I brevet er der links til netop dit forløb, så du kan læse mere derom.
 
Du er meget velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål vedrørende operationen.
 
Sådan forbereder du dig:
 
Du skal købe følgende håndkøbsmedicin, som du skal bruge efter din operation:
• Pamol, Pinex eller Panodil tabletter á 500 mg.
• Klorhexidin mundskyllevæske 0,1 % (hvis du skal opereres i munden), se Klorhexidinvejledning .
• Har du fået e-recept ved forundersøgelsen, skal du indløse den på apoteket.
 
Læs patientinformation: 
Da du skal i fuld bedøvelse bedes du læse patientinformationen: Før du skal bedøves.
 
Et godt link for dig og dit barn, som forberedelse før operationen i fuld bedøvelse, er filmen Velkommen
til HC And og læse patientinformationen Børn i narkose.
 
Fasteregler:
Du skal være fastende på operationsdagen, se Fasteregler.
 
På operationsdagen:
• Møder du fastende.
• Til aftalt tid og sted som beskrevet på dit indkaldelsesbrev.
• Du får mulighed for at tale med den tandlæge, der skal operere dig, inden du bliver bedøvet.
• Du må gerne have en pårørende med, indtil du sover.
• Tag behageligt/løst tøj på.
 
Hygiejne:
• Du skal bade om morgenen, da ren hud nedsætter risiko for betændelse.
• Du skal børste dine tænder som vanligt.
• Fjern eventuel neglelak.
• Ingen smykker/ur/piercinger.
• Ingen make-up eller creme på ansigt.
• Være nybarberet (med barbermaskine).
 
 

https://sydvestjysksygehus.dk/media/hc0py4oa/klorhexidinvejledning.pdf
https://sydvestjysksygehus.dk/afdelinger/bedovelse-og-intensiv/bedovelse-narkosetilsyn/for-du-skal-bedoves
https://hcand.dk/
https://hcand.dk/
https://sydvestjysksygehus.dk/afdelinger/bedovelse-og-intensiv/bedovelse-narkosetilsyn/born-og-narkose-det-skal-du-vide
https://sydvestjysksygehus.dk/patienter-og-parorende/til-patienten/fasteregler
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Medicin:
Hvis du får fast medicin, har du ved forundersøgelsen med narkoselægen eller kirurgen aftalt, hvad du
skal tage inden operationen.
Medbringe eventuel astmaspray.
 
Rygning og alkohol:
Det anbefales IKKE at ryge eller at indskrænke tobaksforbruget inden din operation og de første dage
efter operationen.
Læs regler for rygning og alkohol Rygning og alkohol i forbindelse med operation.
 
Afbud:
Hvis du er forhindret i at møde til det aftalte tidspunkt, skal du ringe afbud hurtigst muligt på telefon
79 18 21 45.
 
 
Med venlig hilsen
 
Kæbekirurgisk afsnit.
 
 
 
 
 

https://sydvestjysksygehus.dk/media/k1dpslxu/rygning-og-alkohol-i-forbindelse-med-operation.pdf

