PATIENTINFORMATION
Cyste i læben
Denne behandling tilbydes i: Aarhus (Højbjerg)

Cyste i læben
Ved gener fra cystedannelse i læben kan denne fjernes.

Før operationen
Hvis du er forhindret i at møde på det aftalte tidspunkt, beder vi dig give os besked på tlf.: 8720
3040.
Kontakt også Mølholm, hvis du bliver syg i tiden op til operationsdagen. I tilfælde af akutte
infektionssygdomme eller feber og forkølelse vil operationen bliver udsat.
Efter operationen behøver du normalt ikke at være sygemeldt.

Operationsdagens forløb
Efter operationen skal du sidde i vores venteværelse i ca. 30 minutter, hvorefter du kan gå hjem.

Operationen
Operationen foregår i lokal bedøvelse eller i fuld bedøvelse. Der bliver sat nogle få sting, som
forsvinder af sig selv. Hvis stingene generer meget, kan de fjernes efter 5 dage. Dette foregår
enten på Mølholm Privathospital eller hos din egen læge.

Efter operationen
Der kan være let hævelse omkring operationssåret de første dage.
Der vil altid være en lille risiko for blødning og infektion i dagene efter operationen.
Hvis du får feber eller kraftig hævelse og rødme af operationssåret, skal du kontakte Mølholm
Privathospital.

Hjemtransport
Du skal hentes af et familiemedlem eller en bekendt, som kan følge dig hjem i bil eller taxa. Hvis
du har mulighed for at blive kørt hjem af Falck, behøver du ingen anden ledsagelse på hjemturen
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Kontrol efter operationen
Du vil få en tid til kontrol ca. 2 uger efter operationen.
Skulle du være i tvivl om noget efter udskrivelsen, eller får du feber, betydelige smerter eller
andre problemer, er du velkommen til at ringe til Mølholm Privathospital på telefon 8720 3040.
Venlig hilsen
PRIVATHOSPITALET MØLHOLM
Center for øre-, næse- og halssygdomme
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