
 

Tympanoplastik  
 

Hvis et hul i en trommehinde ikke vil hele af sig 

selv, kan en operation blive nødvendig. Hullet  

lappes med bruskhinde taget fra patienten selv. 

Øret skal helst være tørt, det vil sige at det ikke 

skal flyde, når man forsøger operation. 

Operationen foregår i fuld bedøvelse givet af 

klinikkens speciallæge i anæstesiologi. 

Til operationen skal medbringes en ledsager, der 

sidder hos dig efter operationen og senere kører 

dig hjem.  

Man må ikke selv køre bil lige efter operationen.  

 

 

 

 
 

Før operationen 
 

Af sikkerhedshensyn skal mavesækken være tom 

ved operationen, dvs: 

Man må ikke spise de sidste 6 timer før 

operationstidspunktet. 

Der må drikkes lidt VAND indtil 2 timer før 

operationen. 

Astmaspray må benyttes som vanligt før operation. 

 

 Blodfortyndende medicin må ikke tages i 5 

dage før operationen . 

 Bruger du hjerte- eller blodtryksmedicin skal 

du aftale nærmere med ørelægen 

 
Blodtryksmedicin på operationsdagen 

 Styrke Morgen 

Tbl.   

Tbl.    

 

Operationen 
 

Ved operationen renses hullets kant op og dækkes 

med bruskhinde taget fra brusken foran 

øregangsåbningen. 

Bruskhindeklappen understøttes af et selvopløseligt 

materiale, der placeres såvel i mellemøret, som i 

øregangen. Yderligere sikring sker med små 

gazestrimler i øregangen. Til sidst anbringes et lille 

stykke vat i øregangen for at opsuge evt. blod og 

sårvæske. Efter operationen er øregangen derfor 

tilstoppet og hørelsen væsentligt nedsat.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efterforløbet 
 

De første dage efter operationen kan der være 

lette smerter fra øret eller fra det sted lappen er 

taget fra .  

Smerter behandles med Panodil.  

Vattet yderst i øregangen kan forsigtigt skiftes, 

hvis det bliver snavset – pas på ikke at trække 

gazen med ud af øregangen.  

Efter 1 uge fjernes eventuelle tråde og efter 14 

dage fjernes gazen hos ørelægen. Lappen vil nu 

være begyndt at vokse sammen med den 

oprindelige trommehinde. Det indlagte 

understøttelsesmateriale vil gradvist opløses, 

og lykkedes operationen vil trommehinden 

genvinde sin spændstighed og efterhånden 

svinge frit, så hørelsen igen vender tilbage.  

  

 Børn skal være hjemme fra 

skole/børnehave den første uge efter 

operationen.  

 Man skal holde sig i ro de første 14 dage 

efter operationen. 

 Stillesiddende arbejde kan genoptages 2 

uger efter operationen. 

 Fysisk hårdt arbejde kan genoptages 4-6 

uger efter operationen. 

 Ca. 1½ måned efter operationen 

kontrolleres hørelsen med en høreprøve, og 

det anbefales at man først herefter 

genoptager ”vild leg” som f.eks. hop i 

trampolin, fodboldspil o.lign. 

 

Ved øreflåd, uventede smerter eller 

svimmelhed efter operationen kontaktes 

klinikken telefonisk på tlf. 5853 3854. 


