Nazorginformatie na
middenoordrainage,
trommelvliesbuisjes (MOD)
bij uw kind
Richtlijnen voor thuis
De ingreep………………………………………………………………………………
Datum ingreep…………………………………………………………………………….
Operateur………………………………………………………………………………

Na de ingreep
Uw kind mag na thuiskomst ip alles eten en drinken, maar houdt er rekening mee dat uw
kind een roesje heeft gehad.

Leefregels


Het is belangrijk dat de oren de eerste week na de operatie droog blijven.



Zorg dat er geen (zeep)water in de oren komt. Dit kunt u voorkomen door
speciale oordoppen* of met watjes de oren van uw kind af te sluiten. Doe vaseline
aan de buitenkant van het oor op het watje. Let op: de vaseline niet aan de
binnenkant van het oor (watje) doen, want dan verstopt het buisje
Uw kind hoeft geen muts of sjaal te dragen. De oren moeten gewoon open
blijven.
Uw kind mag twee weken niet zwemmen. Daarna met bescherming van speciale
oordoppen*.
Neem contact op met de polikliniek KNO bij een loopoor. Bij een loopoor komt er
vocht uit het oor.
Uw kind mag de volgende dag weer naar school als hij/zij zich goed voelt en
pijnvrij is. Kinderen geven over het algemeen prima zelf aan wat ze wel en niet
kunnen.
Na ca 1 week weer sporten.







* kunt u laten maken bij de hoorspecialist
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Controle afspraak
………………………………………………………………………………………………………
U vindt de polikliniek KNO Route Noord 0.1

Pijnmedicatie
Afhankelijk van lichaamsgewicht:
t/m 10 kg
2-3x daags
11 t/m 20 kg
2-3x daags
boven 20 kg
2-3x daags

240 mg paracetamol
500 mg paracetamol
1000 mg paracetamol

Opmerkingen
………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………….………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………….

Contact
Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met de
behandelend arts van uw kind.
Polikliniek KNO 075 650 12 45 tot 17.00
Spoedeisende Hulp ( SEH) 075 650 2911 na 17.00
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