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informacije za paciente
Operacija ušesa

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
Je poseg, pri katerem z mikroskopom pregledamo srednje uho in se glede na lokalno stanje odločimo za
odstranitev bolezenske okvare, obnovo bobniča in/ali slušne verige. Namen vseh posegov ni izboljšanje sluha,
temveč marsikdaj le odstranitev bolezenske okvare.
• Timpanoskopija – pregled srednjega ušesa z mikroskopom
• Miringoplastika – obnova predrtega bobniča
• Timpanoplastika z osikuloplastiko – obnova predrtega bobniča in slušne verige
• Timpanoplastika z mastoidektomijo – obnova predrtega bobniča in odstranitev vnetnega procesa v
bradavičniku (mastoidu)
• Stapedotomija – kirurška ostranitev stremenca ter obnova slušne verige s protezo
Poseg poteka v splošni anesteziji. Operacijski pristop do srednjega ušesa napravimo z rezom za uhljem ali skozi
sluhovod. Po posegu rano zašijemo, sluhovod zatamponiramo in uho povijemo.

MOŽNI ZAPLETI:
•
•
•
•
•
•
•

vnetje z možnostjo prodora v globlja tkiva,
poslabšanje sluha,
poškodba obraznega živca z moteno gibljivostjo polovice obraza in/ali motnjo okusa,
vrtoglavica,
zvonjenje v ušesu,
slabo celjenje,
splošni zapleti anestezije.

PO OPERACIJI
Za lajšanje neugodja in hitrejše okrevanje po posegu priporočamo, da se izogibate:
• izpihovanju nosu in kihanju,
• močenju ušesa,
• hitrim spremembam zračnega tlaka (letenje z letalom, potapljanje,…),
• dvigovanju težkih bremen.
Do popolnega okrevanja lahko mine nekaj mesecev. Po posegu se lahko pojavita prehodna vrtoglavica in blažji
izcedek iz sluhovoda. Tamponada se bo postopno odstranila v dveh do treh tednih.
Po odpustu iz bolnišnice takoj poiščite zdravniško pomoč v primeru:
• nenadnega poslabšanja ali izgube sluha,
• znakov vnetja (rdečina, oteklina, močnejša bolečina, vročina ali mrzlica),
• močnejšega ali smrdljivega izcedka iz sluhovoda,
• krvavitve, iztoka iz incizijske rane,
• hujše vrtoglavice.
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