PATIENTINFORMATION
Mindre operationer i huden
Denne behandling tilbydes i: Vejle, Aarhus (Højbjerg)

Mindre operationer i huden
Operation og biopsi
I lokalbedøvelse tages en vævsprøve omfattende alle tre hudlag, enten fra en del af forandringen
eller ved at fjerne hele forandringen. Der afsluttes typisk med tråde, der går i opløsning af sig
selv. Der sættes plaster på det behandlede område. Plaster og eventuel sårhelende skum fjernes
efter et døgn. Huden vaskes og nyt plaster påsættes.
Selve biopsistedet holdes rent med god, daglig hygiejne med almindelig vand og sæbe, til det er
helet op. Plaster skiftes hver 2.-3. dag.
Kommer der rødme, kan du i håndkøb købe Klorhexidicreme og bruge dette under plastret, der
da skal skiftes dagligt.
Tråden, der er syet med, er som udgangspunkt selvopløselig. Hvis tråden imidlertid ikke er gået i
opløsning af sig selv efter cirka 3 uger, skal du kontakte egen læge, og få tråden fjernet.
Du vil få svar på hudprøven i din eBoks.
Såret skal være helet helt op, inden du kan gå i svømmebad/havbade.
Ved tegn på infektion (rødme, ømhed, varme og hævelse) kontaktes egen læge.
Når såret er helet, bør du det næste halve år dække arret med englehud (håndkøb) for at
reducere ardannelsen.

Curretage (afskrab af hudforandring og efterfølgende C02laserbehandling)
I lokalbedøvelse skrabes hudområdet af med en skarpske sammen med lidt rask hud.
Herefter behandles med CO2-laser, der fjerner yderligere en lille smule væv, standser blødning
og steriliserer området.
Der påsættes plaster, som du kan tage af efter to dage. Herefter holdes såret rent med god,
daglig hygiejne med vand og sæbe. Du bør dække såret med plaster, der skiftes hver anden dag.
Ved rødme og irritation efter nogle dage bør du smøre med Klorhexidincreme (håndkøb) 2
gange dagligt for at modvirke risiko for infektion.
Såret vil være nogle få uger om at hele, og vil væske fordi der er tale om et brandsår.
Der vil komme et mærke/ar i det behandlede område.
Såret skal være helet helt op, inden du kan gå i svømmebad/havbade.
Ved tegn på infektion (rødme, ømhed, varme og hævelse) kontaktes egen læge.
Med venlig hilsen
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