Sådan plejer du såret efter fjernelse af byld
Du har fået fjernet en byld. Efter operationen er det
vigtigt, at du plejer såret, så det kan hele.
Er er tale om et større sår, vurderer lægen, om hjemmesygeplejen skal komme og behandle såret.

Sygemeld dig eventuelt
Som hovedregel må du gøre de ting, du kan, og genoptage dine normale aktiviteter og arbejde, når smerterne tillader det.
Hvis du har behov for at være sygemeldt efter operationen, skal din egen læge skrive en lægeerklæring.

SÅDAN GØR DU
VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Fjern forbindingen
I forbindelse med operationen har vi lagt forbindingsmateriale i dit sår. Forbindingen suger blod og væske,
og den har fået konsistens som gelé, når den skal
fjernes. Som regel glider forbindingen ud af sig selv,
når du tager brusebad. Er du i tvivl, kan du tjekke
med et spejl.

Du bør kontakte din egen læge, hvis:


du får tiltagende smerter omkring såret



der siver større mængder pus ud af såret



du får feber.

Hold såret rent
Det er vigtigt, at du holder såret rent, så det kan hele
ordentligt.
Du holder såret rent ved at bruse det 2 gange dagligt.
Hvis såret sidder i området omkring endetarmen, skal
du også bruse det, hver gang du har haft afføring.
Brug en håndbruser med blød stråle og tempereret
vand, og skyl, indtil såret er rent.

KONTROL

Når du har skyllet såret, skal du forsigtigt tørre rundt
om såret med en ren og tør klud. Læg et lille bind eller trusseindlæg over såret, så længe det væsker.

KONTAKT OG MERE VIDEN

Tag smertestillende medicin efter behov
Du kan have lette smerter eller ubehag i den første tid
efter operationen. Du kan lindre smerterne med smertestillende medicin fra håndkøb.
Tag den med ro den første tid
Det er vigtigt, at der ikke kommer for meget stræk på
såret i den første uges tid. Derfor skal du tage den
med ro.
Sidder såret ved endetarmen, skal du ikke sidde for
meget, men hellere stå eller ligge.

Lægen vurderer om du skal til kontrol af såret. Hvis
du skal komme til kontrol, sender vi dig en indkaldelse per brev, eller giver dig en tid med hjem, når du
bliver udskrevet.

Opstår der komplikationer inden for de første 24 timer
efter udskrivelsen, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt
Sengeafsnit 108
Tlf. 97 64 29 95
Sengeafsnit 106
Tlf. 97 64 05 01
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