
Patientvejledning: Operation omkring endetarmsåbningen: 

Der kan være tale om operationer for udvendige hæmorider, hudfolder efter hæmorider eller bylder.  
Inden operationen får du en indsprøjtning af lokalbedøvende medicin på det pågældende sted, således at 
operationen er smertefri. Bedøvelsen holder i 1-3 timer. 

Før operationen: 
Tager du blodfortyndende medicin (f.eks. Hjertemagnyl, Marevan eller Plavix/clopidogrel), 
eller har pacemaker skal det oplyses klinikken i god tid før operationen. 

Operationen: 
Udføres i lokalbedøvelse, som anlægges via stik i eller omkring hæmoriderne. 

Efter operationen: 
Der vil de første dage ofte være en del smerter omkring endetarmsåbningen. Det vil derfor være en god ide 
at tage f.eks.2 tabl. Pinex á 500mg. samt 2 tabl. Ipren á 200 mg. 3 x dagligt. 
Sårene efter operationen efterlades altid åbne og de heler spontant i løbet af 3-6 uger 
Det kan væske fra sårene indtil de er helet. 
Det kan bløde fra sårene det første 1-2 døgn og derefter ved afføring, specielt hvis den er hård.  

Nedre toilette: 
Tag sæbebade x 2 dagligt i 10 minutter og især efter afføring. Brug lunkent vand tilsat lidt sæbespåner. Skyl 
derefter med håndbruseren. Almindeligt karbad er også glimrende. Huden duppes tør f.eks. med en 
bomuldsklud, hårtørrer kan også bruges, men pas på varmen. 
Lad være med at bruge cremer, salver el.lign. med mindre, det er ordineret som en del af behandlingen. 

Afføringsproblemer: 
Det er vigtigt, at afføringen holdes i gang og ikke stopper. 
Spis fiberrigt anvend evt. HUSK, VI-SIBLIN, LOPPEFRØ eller FIBERSUND. 
Disse præparater kan med fordel røres op i A38 eller CULTURA. 
Det er vigtigt at understrege, at fremtidig indtagelse af plantefiber i mange tilfælde vil forhindre 
genopblussen af sygdommen. 
Sygemelding i 3-5 dage kan nødvendig. Der aftales kontrol efter 3-5 uger. 

Komplikationer: 
Ses yderst sjældent, der kan optræde blødning og infektion. Ved tegn på større blødning eller tegn på 
betændelse skal klinikken, vagtlæge eller skadestue straks kontaktes. Yderst sjældent kan der opstå 
symptomer på en rift og nedsat funktion af lukkemusklen. 
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