POTILASOHJE | PATIENTFÖRESKRI

Operationsavdelningen (06) 8264 637

FÖRESKRIFT OM INGREPP I LOKALBEDÖVNING
Läs nedanstående föreskrifter noggrant, ifall föreskrifterna inte efterföljs, kan operationen
inhiberas.
Operationen utförs i lokalbedövning.
Du får äta lätt frukost kl. 6 på morgonen. Du kan dricka klara drycker (vatten, klart saft, te och
kaffe utan mjölk) tills 2 timmar före din reserverade tid.
Hosta, snuva, influensa och feber är förhinder för ingreppet. Också magsjuka i familjen gör att
ingreppet avbokas.
Huden i operationsområdet måste vara hel. Ifall du har någon infektion eller sår någonstans
på huden, kontakta tidsbeställningen snarast möjligt. Telefontider kl. 9-10: 06 826 4777 må - ons
(plastikkirurgi), 06 826 4782 må – fre (gastrokirurgi, urologi), 06 826 4774 må – fre
(blodkärlskirurgi, öron-, näs- och svalgsjukdomar) eller 06 826 4788 må - fre (ortopedi,
handkirurgi, bröstkirurgi).
Duscha kvällen före eller på operationsdagens morgon. Använd inga parfymer. Snygga till
naglarna och nagelbanden och avlägsna eventuell nagellack. Ifall operationen görs i ansiktet
eller på halsen, vänligen raka dig. Lämna smycken och ringar hem, också piercingsmycken tas
bort.
Hemma kan du ta astma- och allergimediciner, nitropreparat, epilepsimediciner,
blodtrycksmediciner och mediciner för Parkinsons sjukdom med lite vatten.
Information om mediciner som du skall avsluta före operationen, följer med i brevet om
operationstiden. Ta med alla de mediciner, som du använder regelbundet, till avdelningen.
Under ingreppet ges vid behov starka värkmediciner, det är förbjudet att köra bil på
operationsdagen. Ifall du kommer till sjukhuset med egen bil, bör du ha en annan person med
dig som chaufför. Ett annat alternativ är att du kommer med allmänt fortskaffningsmedel och åker
taxi hem.
När du kommer till sjukhuset, anmäl dig till operationsavdelningen, som är belägen ovanför jouren.
Efter operationen stannar du kvar i ca 2 timmar för observation. Du får med dig
hemvårdsföreskrifter innan du lämnar sjukhuset.
Reservera tillräckligt med tid för besöket. Behandlingen påbörjas inte genast vid ankomsten.
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Mera information om förberedelser inför ingrepp hittas på internet:
www.terveyskyla.fi/leikkaukseen/sv
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