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MIRINGOTOMIJA 
IN PO POTREBI TUDI VSTAVITEV UŠESNIH CEVK 

 

Spoštovani! 
Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje. 
Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o bolezni ter o načinu, 
pomenu, možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije. 
 

OPERACIJA 
Miringotomija je poseg, pri katerem napravimo manjši rez v bobnič, skozi katerega odstranimo tekočino, ki se je 

nabrala v srednjem ušesu. V nekaterih primerih moramo po miringotomiji vstaviti tudi timpanalne cevke, ki 

preprečujejo, da bi se narejena odprtina prehitro zarasla. 
 

Razlogi za poseg: 

• vnetje srednjega ušesa, ki se ne odziva na zdravljenje z zdravili, 

• preprečevanje in zdravljenje poslabšanja sluha, ki nastane zaradi nabiranja tekočine v srednjem ušesu,  

• vstavitev timpanalnih cevk. 
 

Miringotomijo opravljamo v splošni anesteziji. 
 

Po posegu bobniča ne šivamo, rana se zaceli sama v nekaj dneh. Če vstavimo timpanalne cevke, običajno same 

izpadejo v 6 do12 mesecih od posega, sicer jih odstranimo z operacijo. 
 

Opustitev predlaganega posega lahko poslabša težave, ki so vas privedle do obiska pri zdravniku, ter povzroči 

tudi morebitne dodatne škodljive učinke na zdravje. 
 

MOŽNI ZAPLETI 
Zapleti pri miringotomiji so redki, najpogostejši so: 

• vnetje, 

• slabo celjenje rane, 

• poslabšanje sluha, 

• poškodba drugih struktur v ušesu, 

• krvavitev, 

• potreba po ponovni operaciji. 
 

PO OPERACIJI 
Za lajšanje neugodja in hitrejše okrevanje po posegu priporočamo, da: 

• ne čistite ušes s paličicami, 

• v ušesa ne vnašate ničesar, razen kapljic ali vate po navodilu zdravnika. 
 

Po odpustu iz bolnišnice poiščite zdravniško pomoč v naslednjih primerih: 

• znaki vnetja, vključno z vročino in mrzlico, 

• rdečina, oteklina, močna bolečina, krvavitev ali gnojen izcedek iz ušesa, 

• poslabšanje sluha. 
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