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Polypper er en forøgelse af det normale lymfevæv i 
næsesvælget. Polypper forekommer typisk fra 1-års 
alderen til omkring skolealderen og kaldes derfor 
også børnepolypper.

Hvad er børne-
polypper? 
På næsesvælgets bagvæg findes der 
noget lymfevæv. Det er en samling 
af celler, der er en del af kroppens 
immun forsvar. I løbet af barn dommen 
vokser og skrumper lymfevævet, 
hvilket  er ganske normalt.

Årsager til børne-
polypper
Tilbagevendende infektioner i de øvre 
luftveje kan være en af grundene til, at 
der opstår børnepolypper. 

Det kan dog også skyldes arvelige eller 
allergiske årsager.

Børnepolypper

Næsesvælgets 
bagvæg

Børnepolypper
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Symptomer på børne-
polypper
Børnepolypperne kan blive så kraftigt 
forstørrede, at næsen lukker til. Det 
giver en nasal stemme og betyder, at 
barnet primært må trække vejret gen
nem munden. Især under søvn er det 
et problem, fordi barnet får for lidt ilt 
og derfor bliver træt og uoplagt om 
dagen. Ofte snorker barnet også.

Behandling af børne-
polypper
I første omgang venter man og ser, 
om polypperne skrumper af sig selv. 
Hvis polypperne ledsages af infek
tioner, kan der behandles med 
antibiotika . Tilbage vendende børne
polypper opererer man væk.
 

Forundersøgelse
Inden beslutningen om en operation 
for børnepolypper kommer I/barnet 
til forundersøgelse hos en af vores 
special læger i ørenæsehalskirurgi.

Speciallægen undersøger barnet  
i halsen  og informerer jer om 
muligheder  for behandling.

Aftaler vi, at en operation er den 
bedste løsning, gennemgår speciallæ
gen forløbet samt mulige bivirkninger 
og kompli kationer med jer. Vi taler 
desuden om, hvad I kan forvente af 
operationen.

Forventninger
Der vil være en del gener i næse
svælget de første dage efter 
operationen . 

Har der været snorken inden 
operationen,  vil dette ofte aftage – evt. 
helt ophøre efter operationen.
 

Forberedelse
Vi anbefaler, at du / I inden opera
tionen har læst denne folder samt 
folderen ”Børn og operation”. 

Faste
Operationen foregår i fuld bedøvelse, 
og barnet skal derfor møde fastende 
til operationen. 

Pause med medicin
Se angående dette i folderen ”Generel  
vejledning i forbindelse med din 
operation ” eller ”Vanlig medicin i for
bindelse med din operation”.
 

Dagkirurgi (ambulant)
Operationen bliver lavet som 
dagkirurgi,  og I kan forvente at blive 
udskrevet få timer senere samme dag.
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Operation
Operationen varer ca. 30 minutter.

Der lægges en plastkanyle ind i 
hånd ryggen, hvor bedøvelsesmidlet 
sprøjtes ind. 

Polypperne fjernes ved, at de skrabes 
bort fra næsesvælget via munden. 
 

Efter operationen
Efter operationen taler I med special
lægen og sygeplejersken, som infor
merer om planen og forholdsregler i 
tiden efter operationen.

Smerter
Der vil være smerter i den første pe
riode, og barnet kan have behov for 
smerte stillende håndkøbsmedicin.

Mad og drikke
Barnet må drikke lidt isvand, så snart 
det har lyst. Derefter må barnet få 
valgfri mad.

Aktivitet
Så snart barnet er vågen af bedøvel
sen, må det gå stille omkring.
 

Efter udskrivelsen
Smerter
Der vil være smerter og gener fra 
halsen og svælget de første par dage. 
Kolde drikke kan lindre smerterne.

Fysisk aktivitet
Barnet skal blive hjemme fra skole 
eller  børne have på dagen og evt. 
dagen efter. 

Bad
Svømmehal og swimmingpool bør 
undgås den første uge.

Mad og drikke
Barnet må spise og drikke det, som 
det har lyst til.

Opfølgning
I bliver tilbudt opfølgende samtale hos 
speciallægen. 
 

Mulige bivirkninger og 
komplikationer 
Ømhed på tungen
Der kan i forbindelse med operationen 
komme tryk på tungen. Det kan give 
en øm bule, som forsvinder efter et 
par dage.

Ændret tale
I sjældne tilfælde kan der komme 
ændret tale efter operationen. Dette 
svinder i løbet af dage til uger, og talen 
bliver normal igen.

Blødning
Der er det første døgn en mindre 
risiko for blødning fra såret i næse
svælget. Begynder  det at bløde, skal 
barnet sutte på en isterning. Det får 
som oftest blødningen til at standse. 
Hvis der opstår vedvarende blødning 
skal I kontakte os.
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Egne notater
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