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Vælg farveTil patienter og pårørende

Hvad er forhudsforsnævring
I drengenes første leveår er det almindeligt, at forhuden ikke kan trækkes tilbage.
Dette skyldes dels, at åbningen i forhuden er for lille til, at den kan trækkes tilbage over penis-hovedet,
dels ser man ofte små sammenvoksninger mellem forhudens inderside og penishovedet, der forhindrer
at forhuden kan trækkes tilbage.
 
I løbet af de første leveår bliver forhuden mere løs, og hos mange drenge kan forhuden efterhånden
uden besvær trækkes tilbage.
Generelt forventes en dreng at kunne trække forhuden tilbage fra det fyldte 6. år. Dog er der ingen
regel uden undtagelser.
 
Operation for symptomgivende forhudsforsnævring (phimosis)
Operationen foregår i fuld bedøvelse hos børn.
Under operationen laver man enten en total eller en delvis fjernelse af forhuden, afhængig af hvad
problemet er.
Operationen varer cirka 20 - 30 minutter.
 
Efter operationen
Der kan efter operationen være smerter og ømhed i operationsområdet, især ved vandladning. Det er
helt normalt og forsvinder efter få dage.
Det anbefales at I har anskaffet noget smertestillende håndkøbsmedicin som eksempelvis paracetamol,
pinex eller pamol inden operationen, så det kan benyttes efter operationen. Børn må få smertestillende
efter vægt op til 4 gange i døgnet.
 
Huden omkring penis og pung kan efter operationen være hævet og misfarvet. Det er helt normalt og
forsvinder i løbet af et par uger. Forsvinder hævelsen ikke, kommer der rødme omkring såret, varme og
væske eller får barnet feber, skal I tage kontakt til jeres læge.
 
Hold barnet i ro det første døgn
 
Skyl såret under rindende vand efter toiletbesøg
 
Anvend stramsiddende underbukser de første dage og sørg for at placere penis op ad maven.
 
Tråde og kontrol
Sårene er syet med opløselige tråde, som forsvinder af sig selv.
Der er normalt ikke brug for kontrol
 
Sygemelding
1-2 dage


