Operation for lammet stemmebånd med
indsprøjtning af fedt
Du har en stemmebåndslammelse. Stemmebåndslammelse opstår, hvis stemmebåndsnerven, også
kaldet recurrens, ikke fungerer. Det betyder, at stemmebåndene ikke kan lukke helt sammen.
Symptomerne er:


en luftfyldt, hæs stemme, der hurtigt bliver træt



manglende styrke på stemmen, det vil sige, at
man ikke kan råbe



nedsat hostekraft



eventuelt synkebesvær.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Mød fastende til operationen
Du skal faste inden narkosen, så din mavesæk er helt
tom. Det er vigtigt, da narkosen får dine muskler til at
slappe af, så der opstår risiko for, at mad i mavesækken kan løbe tilbage gennem spiserøret og ned i lungerne. Du skal derfor følge disse retningslinjer:


Du må ikke spise fra 6 timer inden aftalen. Du må
heller ikke drikke mælkeprodukter eller spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.



Du må gerne drikke klare væsker indtil 2 timer før
aftalen. Det kan være vand, saftevand eller te og
kaffe uden mælk.



For dit velbefindende før og efter narkosen, anbefaler vi, at du drikker et stort glas saftevand 2 timer før operationen og derefter ingenting til narkosen er overstået.

SÅDAN FOREGÅR OPERATIONEN
Under operationen er du fuldt bedøvet.
Inden du bliver bedøvet, bliver du koblet til et drop,
som giver dig væske gennem et plastikrør i håndryggen. Lægen, der skal operere, taler først med dig om,
hvad der skal foregå, og herefter bliver du bedøvet.
Under operationen indsprøjter lægen fedt i det lammede stemmebånd. Dermed kommer stemmebåndet
til at fylde mere, og stemmebåndene har dermed lettere ved at mødes, når du taler og hoster.
Det fedt, vi bruger under operationen, tager vi fra et
snit i huden ved navlen, hvor der vil komme et mindre
ar efterfølgende.
Efter operationen bliver du kørt til Opvågningen, hvor
du bliver observeret, indtil du er vågen efter bedøvelsen. Herefter bliver du kørt til Dagkirurgisk Afsnit på
7. sal.
Har du det godt, bliver du udskrevet samme dag.

Der kan gælde særlige regler for dig, fx hvis du er diabetiker, ryger, overvægtig eller gravid. Narkoselægen gennemgår reglerne med dig inden operationen.
Vask dig grundigt før operationen
Tag et bad om aftenen eller morgenen, og vask dig
grundigt med vand og sæbe. Tag også renvasket tøj
på. Undlad smykker, piercinger, ur og lignende genstande, der er samlested for bakterier. Så har du gjort
det, du kan, for at mindske risikoen for infektion.

EFTER OPERATIONEN
Spis og drik, som du plejer
Du må spise og drikke, som du plejer, efter operationen.
Tag smertestillende efter behov
Hvis du har smerter efter operationen, kan du tage
smertestillende medicin fra håndkøb.
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NÅR DU KOMMER HJEM
Hvil stemmen
Efter operationen skal du hvile stemmen så meget
som muligt. Den første dag må du ikke tale. Herefter
må du kun sige ja og nej i den første uge, da fedtet
ellers kan forskubbe sig. Efter 1 uge må du tale med
naturlig styrke. Vi fraråder:


at du presser stemmen frem



at du hvisker



at du råber



at du rømmer dig; host hellere forsigtigt.

Sygemeld dig
Du må forvente at være sygemeldt i en periode efter
operationen. Hvor længe, du skal være sygemeldt, afhænger af den fysiske aktivitet i dit arbejde samt dit
generelle helbred. Som regel er det nødvendigt at
være sygemeldt i 1-2 uger efter denne operation,
men hvis du har et job, hvor du bruger stemmen meget, kan det være nødvendigt at forlænge sygemeldingen til 2-3 uger. Tal med lægen om netop dit behov.
Tag den med ro i den første uge efter operationen
Vi anbefaler, at du holder dig fysisk i ro den første
uge efter operationen. Herefter er der ingen restriktioner.

det ofte er nødvendigt at justere stemmeteknikken,
når man er blevet opereret.
Cirka 3 måneder efter operationen skal du til kontrol i
Stemmeambulatoriet. Her vil der være en talepædagog til stede.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale
Ambulatoriet
Tlf. 97 66 27 12
Vi træffes bedst:
Mandag - fredag kl. 8.30 - 14.30
Dagbehandling Syd
Tlf. 97 66 20 05
Vi træffes bedst:
Mandag - fredag 7.00 - 19.00
Sengeafdeling NHH
Tlf. 97 66 24 56
Efter kl. 14.30 og i weekender

Forvent, at effekten af operationen forsvinder
Da fedtet langsomt vil blive optaget i din krop og forsvinde, skal du forvente, at effekten af operationen
langsomt vil forsvinde i løbet af 6-12 måneder. Ved
behov kan operationen gentages.
Kontakt os, hvis der opstår komplikationer
Risikoen for komplikationer er lille, men du skal kontakte os, hvis du får vejrtrækningsbesvær, feber, tiltagende smerter, eller hvis operationssåret ved navlen
hæver, bliver rødt og eventuelt væsker.

KONTROL
Du skal til kontrol på hospitalet 1-2 uger efter operationen. Vi henviser dig desuden til en talepædagog, da
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