Spaltning af byld ved mandlerne
Du har i dag fået konstateret en byld ved mandlerne
og har fået den spaltet og udtømt betændelse herfra.
Vi sender en prøve af betændelsen til undersøgelse,
så vi kan afgøre, hvilke bakterier det drejer sig om.
Der går typisk 3-4 dage, før der er svar på prøven.

Tag hele penicillinkuren
Vi har udleveret en recept på penicillin til dig og anbefaler, at du køber og starter med at tage medicinen
hurtigst muligt. Det er vigtigt, at du tager hele kuren også selvom du synes, du hurtigt får det bedre.

I forlængelse af, at du har fået tømt betændelse ud af
bylden, kan du opleve, at der kommer lidt blodtilblandet sekret fra munden den første times tid efter udtømningen.

Sygemeld dig
Du må forvente at være sygemeldt i en periode, da
du ofte vil være alment utilpas på grund af din byld.
Hvor længe, det er nødvendigt, er meget individuelt.
Tal med lægen om netop dit behov.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

VÆR OPMÆRKSOM PÅ

De næste dage skal du møde dagligt i Øre-, Næse-,
Halsambulatoriet for at få spaltet din byld.

Hvis du får tilbagefald med feber og ensidige halssmerter, skal du kontakte din egen læge eller din ørelæge, som kan henvise dig til os igen, hvis det er
nødvendigt.

I hvor mange dage, du skal have spaltet din byld, er
meget forskelligt. Du får en ny tid med hjem efter hver
konsultation, så længe det er nødvendigt.

KONTAKT OG MERE VIDEN
SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Tag smertestillende medicin før spaltningen
Det kan gøre lidt ondt at få spaltet en byld, og derfor
anbefaler vi, at du tager smertestillende håndkøbsmedicin ½ time før spaltningen.

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at
kontakte os.

Kontakt
Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale

NÅR DU ER DERHJEMME
Drik rigeligt med væske og spis blød kost
Selvom du kan have ondt i halsen, er det vigtigt, at du
spiser og drikker mindst 2 liter væske om dagen.

Ambulatoriet
Tlf. 97 66 27 12
Vi træffes bedst:
Mandag - fredag kl. 8.30 - 14.30
Sengeafdeling NHH
Tlf. 97 66 24 56
Efter kl. 14.30 og i weekender

Tag smertestillende efter behov
Du har fået en recept på smertestillende medicin med
hjem. Vi anbefaler, at du tager tabletterne 4 gange
dagligt sammen med 1 gram Panodil, Pinex eller
Pamol. Du kan med fordel tage tabletterne ½ time før
hvert hovedmåltid og ½ time før sengetid.

Øre-, Næse-, Halskirurgisk Speciale
www.onh.rn.dk
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