POTILASOHJE | PATIENTFÖRESKRI

Operationsavdelningen (06) 8264 637
Kirurgiska avdelningen 7 (06) 8264 303
Kirurgiska avdelningen 10 (06) 8264 310

FÖRESKRIFT ÅT PATIENT, SOM KOMMER TILL OPERATION
Läs nedanstående föreskrifter noggrant, ifall föreskrifterna inte efterföljs, kan operationen
inhiberas.
Före ingreppet
Du får inte äta 6 timmar före din reserverade tid. Du kan dricka klara drycker
(vatten, klart saft, te och kaffe utan mjölk) tills 2 timmar före din reserverade tid.
Du får inte röka inom 12 timmar före operationen. Drick inte alkohol dagen före
operationen.
Observera
-Hosta, snuva, influensa och feber förhindrar planerad nedsövning eller bedövning.
Magsjuka i familjen gör att ingreppet avbokas.
- Det är viktigt att huden i operationsområdet är hel. Om du har någon infektion
eller något sår någonstans på huden, tag kontakt med operationsavdelningen så fort
som möjligt.
- 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 klockan, ringarna och andra smycken hemma, också piercingsmycken.
Kontaktlinserna tas bort där hemma.

Medicinering
Med en liten mängd vatten kan du ta astma- och allergimediciner, nitro-preparat,
epilepsimediciner och mediciner för Parkinsonssjukdom.
Information om mediciner som du skall sluta använda före operationen, följer
med i brevet om operationstiden.
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Ta med alla mediciner som du använder, till operationsavdelningen.

Laboratoriet
Om laboratorieprov är nödvändiga, sänder vi remiss per brev.

Dagen då ingreppet sker
Reservera tillräckligt med tid för operationsdagen. Behandlingen påbörjas inte genast
vid ankomsten. Var beredd att stanna på sjukhuset till följande dag vid behov.
När du kommer till sjukhuset, gå till operationsavdelningen, som är belägen ovanför
samjouren.
Efter ingreppet
Övervakningen efter ingreppet räcker 1-4 timmar beroende på operationens art. Du
får med dig hemvårdsföreskrifter innan du åker hem.
Kom överens med någon vuxen person att följa med dig och hämta dig från sjukhuset
efter ingreppet.
Observera att du har en vuxen person hos dig till följande morgon. Ifall du inte
har möjlighet till det, kan du själv reservera tid för övernattning vid närmaste
hälsocentral.
På operationsdagen kan följeslagaren fråga om hemförlovningen per telefon (06) 826
4637.
Medicinen verkar t.o.m. i 24 timmar och under den tiden får du inte köra bil eller gå ut
utan följeslagare.
Mera information om förberedelser inför ingrepp hittas på internet:
www.terveyskyla.fi/leikkaukseen/sv
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