
gesondheid

1. ’n Gasmasker word oor jou 
baba se mond en neus geplaas 
om matige narkose toe te dien. 
Soms word ’n buisie in die longe 
geplaas.

2. Dikwels ondersoek die oor-neus-
keelspesialis eers die adenoïede 
in jou kind se neus om te kyk 
of dit ’n versperring veroorsaak. 
As dit vergroot is, word dit ook 
verwyder.

3. Die dokter kyk deur ’n baie fyn 
mikroskoop in jou kind se oor-
kanaal. 

4. Hy maak ’n klein gaatjie aan die 

onderkant van die oortrom naby 
aan die buis van Eustachius, wat 
die oor en neus verbind. 

5. ’n Baie fyn suiertjie word in die oor 
naby die snytjie geplaas om al die 
vloeistof uit die oor te suig.

6. ’n Plastiekpypie (grommet) word in 
die snytjie geplaas. Dit laat lug vanaf 
die oorkanaal tot in die middeloor 
deur en laat die vloeistowwe in die 
middeloor opdroog.

7. Die oortrom herstel binne 24 uur 
en die pypie val gewoonlik ná ses 
maande tot ’n jaar uit. So nie, word 
dit ná 24 maande verwyder.

Die dag van die operasie: 
Meld aan by die hospitaal 
se ontvangstoonbank. Hos-
pitaalpersoneel verwys jou 
na ’n saal en kamer waar ’n 
verpleegster julle ontvang.

Gee onmiddellik vir jou kind iets te ete en te 
drinke (appelsap is ‘n goeie keuse) wanneer hy 
wakker word en voor julle huis toe gaan.

Vra uit oor pynmedikasie wat jou kind 
ná die operasie mag gebruik. Die dok-
ter kan dalk ’n pynstropie voorskryf, 
maar jou kind sal nie sommer pyn ná 
hierdie prosedure hê nie.

 Prosedure 

vir 
seerPypiesoortjiespiessj

’N PYPIE word in 
die snytjie in die 
oortrom geplaas.

INFEKSIE ONTSTAAN 
IN DIE MIDDELOOR

OORKANAAL

OORKANAAL

OORTROM

BUIS VAN EUSTACHIUS

BUIS VAN EUSTACHIUS

Vind by die spesialis of narko-
tiseur uit hoeveel uur voor die 
narkose jou baba of kind nog 
kan eet en drink.

Vul die narkosevorm volledig in. Dui al jou baba 
se inligting aan: sy huidige gesondheid, gesond-
heidsgeskiedenis, allergieë, jou familiegesond-
heid, enige medikasie, aanvullings of kruiepro-
dukte wat jou kind neem. Onthou om reaksies 
teen narkose van enige familielede neer te skryf.

Jy kan dalk toegelaat 
word om saam teater toe 
te gaan sodat jou kind 
veilig voel wanneer die 
narkose toegedien word. 
Nadat jou kind narkose 
ontvang het, moet jy die 
teater verlaat.
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 Maak ’n opvolgafspraak by die spe-
sialis – dis gewoonlik ’n week ná die 
operasie om seker te maak die pypies 
sit reg en is oop en droog. As daar twy-
fel oor jou kind se gehoor was, sal jou 
dokter haar vir ’n gehoortoets stuur.

 Maklik 
vir mamma
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