INFORMATION OM DRÆN
Drænanlæggelse i trommehinden kan være påkrævet ved:
1. Langvarig periode med væske i mellemøret/”forkølet øre” med påvirket hørelse/tale og trivsel.
2. Tilbagevendende smertefulde mellemørebetændelser.
Ad 1: Grundet den nære kontakt mellem børn i dagpleje, vuggestue og børnehave oplever mange børn, at
gå fra infektion til infektion i vinterhalvåret. Hos nogle ”sætter” forkølelsen sig på ørene med
væskedannelse og medfører påvirket trivsel (dårlig søvn og pirrelige i dagstimerne), nedsat hørelse og
forsinket sprogudvikling.
Ad 2: Tilbagevendende akutte mellemørebetændelser med høj feber, voldsomme smerter, der kræver
penicillin behandling.
Ved drænbehandlingen tømmes mellemøret for væske og sørger for ventilation, så slimhinden i
mellemøret falder til ro og væskedannelse ophører. Trommehinden og hørelsen normaliseres.
Hos børn foregår operationen i fuld bedøvelse, hvor drænet placeres i et lille snit i trommehinden, efter at
mellemøret er suget tomt for væske.
Fuld bedøvelse kræver overholdelse af faste regler/tom mavesæk. Man må senest have spist eller drukket
mælkeprodukter indtil 6 timer før operationen, modermælk indtil 4 timer før og tynde væsker (vand, saft
eller juice) indtil 2 timer før.
To timer før operationen gives smertestillende medicin i form af stikpille (panodil, pinex eller paracetamol)
efter barnets vægt.
Operationen varer 5-10 minutter. Efterfølgende observeres barnet i klinikken til det er helt vågen.
Efter operationen kan øret flyde de første par dage med grå væske, slim, pus eller blod. Flyder det længere
end 3 dage kontaktes klinikken, idet behandling med øredråber kan være påkrævet.
Barnet ses til kontrol efter 1 måned for at sikre at drænene sidder korrekt og der gennemføres om muligt
en høreprøve. Efterfølgende følges barnet med ”drænkontrol” hver 6. måned til drænene bliver udstødt af
sig selv. Opstår der problemer inden da (smerter, flåd o.lign.) kontaktes klinikken (tlf.70 400 900)med
henblik på akut kontrol.
Hvis øreproblemer kommer tilbage efter at drænene er udstødt, kan fornyet drænbehandling komme på
tale, evt. kombineret med fjernelse af ”børnepolypper”.
Børn med dræn må gerne bade og svømme, dykning frarådes generelt – i tilfældet tilrådes siliconepropper.
Ved hårvask med sæbe anbefales vandskydende vat – kan købes på apoteket.

