Patientinformation
Fjernelse af fedtknude, talgkirtel, eller
hudforandring i lokalbedøvelse.
OPERATIONEN
Fedtknuder (lipomer), talgkirtler (ateromer) og små hudforandringer (hudtumor) kan fjernes i
lokalbedøvelse i Kirurgiklinikken. Indgrebet tager sjældent mere end 10-15 minutter. Lokalbedøvelsen anlægges med en meget tynd nål. Det vil kortvarigt gøre ondt indtil området er helt bedøvet.
Som regel skal man have 2-3 små stik. Bedøvelsen virker i 2-4 timer. Det er meget vigtigt, at du
informerer os, hvis ikke du kan tåle lokalbedøvelse, plaster eller latex.
TRÅDE
Efter at fedtknuden, talgkirtlen, eller hudforandringen er fjernet, bliver huden syet sammen med
en nylontråd som skal fjernes 8-10 dage efter operationen, afhængig af hvor på kroppen man er
blevet opereret. Du kan få din egen læge til at fjerne trådene.
EFTER OPERATIONEN
Forbindingen kan fjernes 2 dage efter operationen, og du behøver herefter ikke forbinding på såret.
Hvis du tager bad de første 2 dage efter operationen, skal såret været tildækket med en vandfast
forbinding. Efter 2 dage behøver du ikke at dække såret, når du bader. Vi anbefaler at du beskytter
såret mod direkte sollys det første år efter operationen. Sollys kan i nogle tilfældet misfarve såret.
I mange tilfælde sender vi det fjernede væv til mikroskopiundersøgelse. I de fleste tilfælde vil du
modtage svar på denne undersøgelse via mail eller telefon efter 1-2 uger.
KOMPLIKATIONER
I sjældne tilfælde kan der opstå komplikationer til indgrebet. Det kan dreje sig om sårinfektion og
blødning. Sårinfektion vil vise sig ved at såret bliver rødt, varmt, spændt og hævet. Nogle gange
kan der komme gulligt ildelugtende betændelse ud af selve såret. Hvis disse symptomer opstår,
skal du kontakte Kirurgiklinikken eller din egen læge. Hvis ikke du kan få kontakt til os eller egen
læge, skal du opsøge skadestue/akut klinik. Blødning opstår hyppigst lige efter operationen. Alle
operationssår vil bløde en smule, men der må ikke samle sig blod under såret i større mængder,
og der må heller ikke være dryppende blødning fra såret. Hvis der opstår blødning, skal du presse
såret hårdt sammen, f.eks. med et rent viskestykke eller køkkenrulle, og kontakte Kirurgiklinikken
eller din egen læge. Hvis ikke du kan få kontakt til os eller til egen læge, skal du opsøge skadestue/
akut klinik.
De er meget velkommen til at kontakte Kirurgiklinikken ved spørgsmål eller problemer.
Med venlig hilsen
Kirurgiklinikken

