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Vælg farveTil patienter og pårørende

Undersøgelse af din mund og tænder har vist, at du skal have foretaget en operation. Dette foregår i
Kæbekirurgisk ambulatorium.
 
Operationen er i lokalbedøvelse. Du får en indsprøjtning i munden, således kun munden er bedøvet,
men du er vågen. Du vil mærke berøring og tryk, men ikke føle smerte.
 
Inden operationen starter, gives ofte antibiotika som éngangsdosis og munden skylles med Klorhexidin
mundskyllevæske. Det er vigtigt, at vi får oplyst, hvis du har en kendt allergi/overfølsomhed (f. eks.
Latex, penicillin).
 
Operationens varighed afhænger af, hvilket indgreb du skal have foretaget.
 
På operationsdagen
 
Medicin:
Du skal tage din vanlige medicin, som du plejer, eller efter lægens/kirurgens anvisning
 
Hvis du har fået udleveret en beroligende tablet eller antibiotika, så tag det som aftalt med tandlægen.
Læs mere om beroligende medicin på Beroligende medicin
 
Hvis du har fået ordineret beroligende medicin, skal du ledsages fra det tidspunkt, du indtager
medicinen.
 
Husk at spise:
Du skal ikke være fastende. Det er vigtigt, at du har spist, før du kommer, så du ikke bliver utilpas.
 
Børst dine tænder:
Du skal børste dine tænder som vanligt.
 
Rygning og alkohol:
Vi anbefaler/råder dig til IKKE at ryge eller i det mindste at indskrænke dit tobaksforbrug inden
operationen og de første dage efter operationen. Rygning nedsætter sårets heling væsentligt. Læs
reglerne her Rygning og alkohol i forbindelse med operation.
 
Medbring:
Tag gerne musik/hørertelefoner med, hvis det beroliger dig.
  
 
 
 

https://sydvestjysksygehus.dk/media/5etjy5ej/beroligende-medicin.pdf
https://sydvestjysksygehus.dk/media/k1dpslxu/rygning-og-alkohol-i-forbindelse-med-operation.pdf
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Sådan forbereder du dig
 
Inden du kommer til operation/tandudtrækning, er det en god ide at:
• Købe Klorhexidin 0,1 % mundskyl på apoteket. Læs Klorhexidinvejledning.
• Købe smertestillende håndkøbsmedicin (som for eksempel Pamol, Pinex eller Panodil).
• Indløse eventuelle e-recepter, du har fået ved forundersøgelsen.
• Købe yoghurt, is og anden flydende mad til det første døgn.
 
Efter operationen
Efter operationen får du mundtlige samt skriftlige informationer vedrørende efterforløbet.
 
Spørgsmål og afbud
Hvis du har spørgsmål, eller ikke kan komme på det givne tidspunkt, bedes du ringe til Kæbekirurgisk
ambulatroium på telefon 79 18 21 45.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Kæbekirurgisk afsnit 

https://sydvestjysksygehus.dk/media/hc0py4oa/klorhexidinvejledning.pdf

