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informacije za paciente

Funkcionalna endoskopska kirurgija obnosnih votlin - FESS
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
FESS je operativni poseg, pri katerem izboljšamo prehodnost nosu in omogočimo zračenje obnosnih votlin. Pred
posegom običajno predpišemo petdnevno zdravljenje z zdravili, ki zmanjšajo vnetje, kirurgu omogočijo lažji
dostop ter boljšo preglednost pri posegu (če imate sladkorno bolezen ali želodčno razjedo, o tem opozorite
zdravnika).
FESS opravljamo v splošni anesteziji endoskopsko skozi nosnici. Poseg povprečno traja 60–120 minut. Po
posegu nosnici zamašimo z nosno tamponado za 24–48 ur. Dobili boste protibolečinska zdravila ter kasneje
kapljice v nos. Lahko se vam pojavijo podplutbe pod očmi, blag krvavkasto sluzast izcedek ter blažja bolečina, ki
preneha v nekaj dneh.
MOŽNI ZAPLETI:
• krvavitev,
• moten odtok solz,
• oteklina okoli očesa (vnetje, nabiranje krvi ali zraka),
• motnje vida in/ali slepota,
• poškodbe lobanjskega dna,
• pooperacijske brazgotine v nosu in obnosnih votlinah,
• okvara voha,
• vztrajanje težav,
• zapleti v povezavi z anestezijo.
Dejavniki, ki lahko povečajo možnost zapletov, so:
• motnje strjevanja krvi,
• pridružene bolezni (npr. bolezni srca, sladkorna bolezen, ...),
• kajenje, uporaba kokaina,
• predhodna operacija nosu,
• aspirinska intoleranca.
PO OPERACIJI
Za lajšanje neugodja in hitrejše okrevanje po posegu priporočamo:
• ne izpihavajte nosu,
• prvih nekaj dni ležite s privzdignjenim vzglavjem,
• na nos si dajajte hladne obkladke, da zmanjšate bolečino in otekanje,
• ne uporabljajte aspirina za lajšanje bolečin,
• nosnici redno čistite, izpirajte s fiziološko raztopino,
• ne kadite.
Po odpustu iz bolnišnice poiščite zdravniško pomoč v naslednjih primerih:
• krvavitev, ki ne preneha v 15 minutah,
• motnje vida ali otekanje okoli oči,
• rdečina, oteklina, močna bolečina, gnojen izcedek iz nosu,
• znaki vnetja vključno z vročino in mrzlico,
• motnje dihanja.
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