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Operation for hæmorider og marisker.
Hæmorider er åreknuder i endetarmskanalen.
De hyppigste årsager til hæmorider er
obstipation (hård mave), efter graviditeter eller
arvelige forhold. Symptomer: blødning, hævelse,
tyngdefornemmelse, sekretion og
hygiejneproblemer.
Marisker er udvendige hudlapper. Giver ingen
smerter, men hygiejneproblemer.

Behandling:
Hæmorider behandles i de lette tilfælde med
elastik (se vejledning) til kirurgisk fjernelse i de
svære tilfælde.
Marisker fjernes kirurgisk.
Ved forundersøgelsen udleveres Xylokain gel,
som er lokalbedøvelse. Det smørres omkring
endetarmsåbningen 1 time inden operationen.
Det er for at mindske ubehaget, når der sprøjtes
lokalbedøvelse under huden omkring
endetarmsåbningen.
Operation foregår ved at man ligger på siden.
Ved operationen lades sårene stå åbne for at
mindske risikoen for infektion.

Kontrol:
Efter behov tilbydes en kontrol efter 8 uger.

Komplikationer:
Det er ikke ualmindeligt at bløde i lettere grad i
op til en uge efter operationen. Man kan have en
øget afføringstrang, som efterhånden vil aftage.
Infektion er sjældent.

Søg læge:
Skulle der efter operationen opstå blødning
med klumper, uacceptable smerter eller feber
og utilpashed skal du kontakte klinikken,
vagtlæge eller skadestue.

Efter operationen
Efter operationen får man smertestillende
medicin i form af tablet Pinex 1 gram gange 4
og tablet Ibuprofen 400 mg gange 3 med hjem
til de første dage. De første dage kan sårene
væske og bløde lidt, man kan evt. anvende bind.
Sårene plejes med håndbrusning 2 gange
dagligt og efter afføring. Hvis man har tendens
til hård mave, er det en god idé at tage
Magnesia 2 stk om aftenen (medgives) i 2 dage
efter operationen.
Der tilrådes at have en ledsager med.

Sårene heler op efter 4-6 uger. I varierende grad
kan man have smerter og ubehag. Ved
operation for marisker kan man vanligvis
genoptage sit arbejde efter 1-2 dage. Efter
hæmorideoperation efter 1-2 uger.
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