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AMBULANT OPERATION I FULD BEDØVELSE.
NAVN:________________________________________________________
OPERATIONSDAG: ______ dag den ___________________________________
Kl. ________ :

Herefter må dit barn intet spise eller drikke, skal altså være fastende.

Kl. ________ : Gives ______ mg diazepam (f.eks. Stesolid) i endetarmen. Hele indholdet i sprøjten
skal gives. Lad dit barn blive liggende nogle minutter efter, præparatet er givet.
Bemærk, at dit barn kan blive tumlende - “fuld” - hurtigt efter, at medicinen er givet; du
skal derfor holde øje med dit barn, så det ikke falder og slår sig.
Kl. ________ : Mødetidspunkt i klinikken (= operationstidspunkt).
Det er meget vigtigt, at dit barn ved fremmødet er fastende. Dette kan du sikre dig ved at følge denne
vejledning og ved især at overholde ovenstående tidspunkter.
Dagen før operationen må dit barn spise og drikke fuldstændigt som normalt.
På operationsdagen må dit barn inden operationen intet drikke eller spise (heller ikke bruge tyggegummi).
For at kontrollere at dit barn ikke spiser eller drikker, skal det holdes hjemme på operationsdagen. For at
undgå at dit barn drikker, bør det ikke børste tænder eller komme i bad om morgenen. Vær også opmærksom
på, at dit barn ikke selv står op om natten eller tidligt om morgenen, før du selv er vågen, og på den måde
“snyder” sig til at drikke eller spise.
Opholdet i klinikken forventes at vare knapt 45 minutter i alt - fra I kommer og til I kan forlade klinikken
igen.
Efter operationen kan dit barn, når I er hjemme igen, atter få noget at drikke og spise, blot lidt ad gangen i
begyndelsen, da der ellers let kan komme opkastninger.
Hjemtransporten skal foregå i bil, og der skal være en voksen ledsager foruden chaufføren. Tag evt en taxa.
Da der kan forekomme opkastning efter operationen, tilrådes det at medbringe en plastikpose og et
håndklæde.
Bedøvelsen er du velkommen til at tale med dit barn om: Dit barn skal trække vejret i en klar plastikmaske,
der anbringes over næse og mund (skal “puste ballon”). Der kan ikke bruges sut, når masken anvendes. Dit
barn bliver ikke stukket. Søvnen indfinder sig i løbet af 2 minutter, og dit barn vågner først, når operationen
er helt overstået. Mindst en af jer forældre vil hele tiden være tilstede hos jeres barn, både indtil det sover, og
fra det øjeblik jeres barn atter er vågent. Under opvågningen vil du kunne opleve, at dit barn er meget uroligt
og ofte grædende, men det er helt normale reaktioner.
Tobaksrygning er strengt forbudt i alle kliniklokaler af hensyn til dit barn.
Problemer eller tvivlsspørgsmål: Efter operationen kontaktes skadestuen uden for dagarbejdstiden.
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