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Fjernelse af ”hudforandring” eller ”knude” under huden i
lokalbedøvelse.
Operationen foretages i lokalbedøvelse, som
bliver sprøjtet ind under huden. Under
operationen vil du ofte kunne mærke berøring,
men ingen smerte.
Såret lukkes med en tråd, som skal fjernes efter
7-12 dage hos din egen læge eller her på
klinikken. I nogle tilfælde bliver såret lukket med
en indvendig tråd, som opløses af sig selv.
Efter operationen:
Mod smerter: Lokalbedøvelsen holder i 2-6
timer. Med mindre andet er aftalt, kan der mod
smerte tages almindelige håndkøbspræparater
Pinex, Kodimagnyl, eller Ibuprofen.

Forbinding:
Den yderste forbinding kan fjernes efter 3 dage
(med mindre andet er aftalt). Inderst er der
nogle små plastre (steristrips), som gerne må
sidde indtil trådfjernelse, som er efter 10 dage.
Hvis de små plastre løsner sig, kan såret dækkes
på langs med et stykke papirplaster (Micropore).
Dette kan købes på apoteket. Efter trådfjernelse
anbefales det i 4 uger at have Micropore på såret
for at undgå, at kanterne skrider fra hinanden.
Ved udsættelse for sollys tilråder man ligeledes
at såret dækkes med Micopore i op til 6 måneder
efter operationen.
Hvis såret er lukket med indvendige tråde,
tilrådes samme forbinding.

Meget Sjældent kan der ved fjernelse af knuder
under huden være risiko for nerveskade, som
kan medføre nedsat følelse eller lammelse af
muskler.
I yderst sjældne tilfælde kommer der
betændelse.
I meget sjældne tilfælde bliver ar grimme eller
fortykkede.

Søg læge:
Ved større blødning, blodansamling eller tegn
på betændelse (rødme, varme, hævelse,
temperatur over 38,5°C) kontaktes klinikken,
vagtlæge eller skadestue.

Rutinemæssigt bliver det fjernet vævsstykke
sendt til undersøgelse. Efter aftale går svaret til
dig pr e-mail, sms eller brev. Din egen læge får
også besked, hvis du giver tilladelse til dette.

Restriktioner:
Med mindre andet er aftalt, er der ingen
restriktioner i, hvad man må. Dog frarådes
badning i svømmehal og havvand, indtil trådene
er fjernet.

Komplikationer:
I sjældne tilfælde kommer der blodansamling,
som oftest forsvinder af sig selv efter nogle dage
til uger.
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