informacije za paciente

Direktoskopski pregled /MLS

Direktoskopski pregled in mikrolaringoskopija (MLS)
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
Direktoskopski pregled in mikrolaringoskopija (MLS) sta posega, pri katerih pregledamo ustno votlino, žrelo in
grlo, z namenom ocene stanja in/ali zdravljenja. Po potrebi ob tem opravimo še traheoskopijo (pregled sapnika) in
ezofagoskopijo (pregled požiralnika).
Direktoskopijo in MLS opravljamo v splošni anesteziji. Kirurg uvede kovinski laringoskop (cevast instrument)
skozi usta vse do grla in ob tem opravi pregled sluznice in anatomskih struktur ustne votline, žrela ter grla in po
potrebi odvzame tkivne vzorce. Pri MLS si z mikroskopom prikaže glasilki, če je treba tudi odstrani spremembe z
glasilk. Poseg povprečno traja 30 minut. Po posegu lahko čutite bolečine v žrelu in grlu, zaradi česar boste dobili
protibolečinska zdravila. Bolečine navadno minejo v nekaj dneh. Po MLS je lahko vaš glas začasno spremenjen
zaradi posega na glasilkah.

MOŽNI ZAPLETI:
•
•
•
•
•
•
•
•

poškodba zob,
poškodba sluznice ustne votline, žrela, grla,
poškodba požiralnika,
trajna hripavost,
aspiracija krvi ali tkivnih drobcev,
krvavitev,
vnetje,
zapleti v povezavi z anestezijo.

Motnje strjevanja krvi in jemanje zdravil proti strjevanju krvi lahko povečajo možnost zapletov.

PO OPERACIJI
Načeloma lahko še isti dan jeste in pijete. Svetujemo, da varujete glasilke, ne šepetajte ali kričite. Ne kadite in/ali
uživajte alkoholnih pijač. Večkrat dnevno inhalirajte vlažno paro kamiličnega čaja.
Praviloma greste domov dan po posegu.
Po odpustu iz bolnišnice takoj poiščite zdravniško pomoč v primeru:
• krvavitve,
• vnetja,
• močne bolečine,
• oteženega dihanja in/ali požiranja.
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