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NÄSSVALGTONSILLOPERATION (Adenotomi)
Tonsillen finns i nässvalget. Stor nässvalgtonsill försvårar barnets andning genom näsan. De
främsta orsakerna till avlägsnande av nässvalgtonsill är upprepade akuta inflammationer i
mellanörat, fortgående tilltäppthet och slembildning samt ”limöresymptom”. Nässvalgtonsillen
avlägsnas i narkos.
Blödning
Blödning i sårområdet avtar vanligen snabbt. Barn kan svälja sipprande blod från
såret, som retar magen och kan orsaka brunaktiga kräkningar under
operationsdagen. Saliven och slemmet från näsan kan vara rödaktigt under några
dagar.
Fortsatt vård
Barnet tillfrisknar vanligen snabbt efter operationen. Barn kan ha litet stegring och
ansiktet kan rodna under det första dygnet. Det är också normalt under de första
dagarna då barnet dricker, att vätskorna stiger upp i nässvalget. Det normaliseras
inom några dagar.
Under de första 3-4 dagarna, bör barnet undvika sådant som gör barnet andfått, lek,
motion, resande eller besök. Tillräcklig vila gynnar tillfrisknandet.
Bastu och varma bad ska undvikas under en veckas tid.
Smärtor
Efter operationen kan barnet känna smärta i svalget, speciellt vid sväljning. Smärtan
kan stråla till öronen. Barnet kan inte alltid beskriva sina smärtor och därför uppföra
sig oroligt och gnälligt. Det är viktigt, att smärtan behandlas, så att barnet kan
dricka, äta och tillfriskna. Smärta kan öka blödningsrisken.
Barnets smärtor behandlas regelbundet under de tre första dagarna, sedan vid
behov.
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Föda
Se till, att barnet får tillräcklig vätska (kalla drycker). Undvik heta drycker och grov
föda under de två första dagarna.
Barnets andedräkt kan lukta illa. För att hålla munnen ren och andedräkten fräsch är
det bra att dricka kallt vatten efter måltiderna. Tänderna kan borstas normalt.

Till skolan/Till daghemmet
Barnet kan gå till skolan eller daghemmet vanligen efter två dagar.
Efter nässvalgtonsill operation behövs vanligen inte någon efterkontroll.
Ta kontakt med läkaren
- vid andningssvårigheter
- barnet har feber (över 38)
- barnet spottar klart blod och blödningen inte upphör av sig själv
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