Hudklinikken Banegårdspladsen
Patientvejledning - operation
Formål:
Man foretager operation (excision) for at fjerne et uønsket element i huden eller underhuden.
Ved operation menes, at elementet skæres ud med en skalpel, hvorefter såret syes sammen.
Udførelse:
Efter afvask med spritserviet foretages injektion af lokalbedøvelse. Bedøvelsen indsprøjtes under
og omkring det element, der skal fjernes med en meget tynd kanyle. Området vil være bedøvet
næsten umiddelbart efter indsprøjtningen. Udover stiksmerten vil der være en sviende smerte
under indsprøjtningen af bedøvelsesvæsken.
Herefter foretages afvaskning 2 gange af operationsfeltet med en speciel desinficerende væske,
hvorefter der kan afdækkes med et sterilt papirhulstykke.
Elementet udskæres med en skalpel under sterile forhold. Efter at lægen har sikret sig, at der ikke
er blødning, syes såret sammen. Der syes eventuelt i to lag, hvor de dybeste sting syes med
absorberbar tråd, som ikke siden skal fjernes, men opløser sig selv. I huden syes med sting, som
fjernes efter 1-2 uger.
Såret dækkes til sidst med et plaster. Der kan evt gives ekstra plastre med.
Efter operationen
Der vil meget sjældent være smerter efterfølgende blot en let ømhed.
Hvis der skulle opstå hævelse, rødme eller udtalt ømhed omkring såret kontaktes klinikken/egen
læge.
Ved badning skal såret være beskyttet af det vandtætte plaster, idet det ikke bør blive vådt så
længe stingene ikke er fjernet. Hvis plasteret falder af, sættes et nyt plaster på.
Såret bør ikke udsættes for stræk i de første 4 uger efter operationen, da det i så fald vil kunne
springe op. Der bør derfor ikke dyrkes idræt i denne periode.
Risikoen for dette er afhængig af sårets længde og lokalisation. Der er størst risiko for sår på ben
og ryg.
Ar
Alle operationer i huden, selv fjernelse af små elementer, vil der opstå en vis ardannelse.
Man vil opnå det bedste kosmetiske resultat, hvis arret beskyttes imod stærk sol den første
sommer efter operationen
Nogle mennesker danner såkaldte keloider, d.v.s. at der dannes fortykkede ar. Man må derfor nøje
overveje vigtigheden af at foretage operationen hos disse personer.

