
www.tonsilloperation.se

Tietoa lapselle
Pääset pian nielurisaleikkaukseen. Mitä paremmin olet
valmistautunut, sitä paremmin voit ennen leikkausta, sen aikana ja
sen jälkeen. Siksi on tärkeää, että luet nämä tiedot vanhempiesi tai
jonkun muun aikuisen kanssa, joka tulee mukaasi leikkaukseen.
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Mitä tapahtuu, kun nielurisat leikataan pois?

Nielurisat ovat suun takaosassa. Jos katsot peilillä, näet ne kielen kummallakin sivuilla. Ne
näyttävät melkein kuin lihapullilta. Nielurisat voivat tulehtua, jolloin sinulle voi nousta kuume
ja kurkkusi voi olla kipeä. Jos sinulla on usein nielurisatulehduksia, nielurisasi täytyy
mahdollisesti leikata pois, ettet olisi niin usein sairaana. Nielurisat voidaan joutua
leikkaamaan pois myös silloin, jos ne kasvavat niin suuriksi, että sinun on vaikea hengittää
nukkuessasi. Nielurisaleikkauksessa lääkäri yksinkertaisesti leikkaa pois suun takaosassa
olevat kaksi ”lihapullaa”. Toisinaan riittää, että nielurisoja vain pienennetään. Leikkauksen
aikana tulet nukkumaan koko ajan, etkä huomaa mitään. Leikkauksen jälkeen nielurisojesi
aiheuttamat vaivat häviävät.

Eikö olekin HYVÄ!!

Leikkaukseen valmistautuessasi
Kaikki lääkärit, sairaanhoitajat ja perushoitajat, jotka olet jo tavannut tai tulet tapaamaan,
haluavat varmistaa, että teet kaikkesi, jotta leikkaus sujuu hyvin ja että paranet
mahdollisimman pian leikkauksen jälkeen. Tällä listalla on lueteltuna, mitä saat ja mitä ET SAA
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tehdä. Listalla on asioita, jotka sinun on tiedettävä leikkausta edeltävänä päivänä ja
leikkauspäivänä:

Tehtävää…
Ota mukaan jokin lempilelu, suosikkikirja, pehmolelu, uniliina, valokuva
tai jokin muu esine, joka tuo turvallisuuden tunteen. Rauhoitu, rentoudu
ja nuku riittävästi edeltävänä yönä ollaksesi hyvin levännyt
leikkauspäivänä. Ota leikkauspäivänä pois kaikki korut ja suussa olevat
esineet, kuten irrotettavat oikomislaitteet, lävistykset, korvakorut,
sormukset, rannekello, silmälasit ja piilolinssit, Ota kaikki lääkärin
määräämät lääkkeet ennen leikkausta pienen nestemäärän kera..

Ennen leikkausta et saa…
Ottaa mitään MUITA kuin lääkärin luvalla otettavia lääkkeitä. Älä ota asetyylisalisyylihappoa
(esim. Aspirin, Magnesyl, Bamyl, Treo), yskänlääkettä, tiettyjä kurkkutabletteja, vitamiineja
tai yrttivalmisteita. Voit syödä ja juoda normaalisti, kunnes leikkaukseen on enää kuusi tuntia.
Sen jälkeen on ehdottomasti oltava syömättä. Tämä koskee kaikkea ruokaa, myös purukumin
pureskelua, kurkkutabletteja ja kaikkea muuta suun kautta nautittavaa. Voit kuitenkin juoda
vettä mutta et sitäkään enää sen jälkeen, kun leikkaukseen on kaksi tuntia aikaa.innan.

Mitä leikkauspäivänä tapahtuu?
Nielurisaleikkaus on turvallinen, nopea ja yksinkertainen toimenpide. Useimmat potilaat
pääsevät kotiin samana päivänä, eikä heidän tarvitse yöpyä sairaalassa. Sairaalassa hoitaja
pyytää sinua vaihtamaan päällesi sairaalavaatteet omien vaatteittesi sijaan. Hoitaja mittaa
lämpösi ja verenpaineesi. Hän myös levittää pariin kohtaan käteesi tai käsivarteesi voidetta,
joka puuduttaa tai ”nukuttaa” ihon. Puudutettuun paikkaan laitetaan myöhemmin muoviputki
– ”nukutusletku”. Sinulle saatetaan antaa myös lääkettä, joka saa sinut rentoutumaan. Lääke
voi saada olosi tuntumaan hieman omituiselta. Lisäksi saat lääkettä, joka vähentää kipua
leikkauksen jälkeen. Valmistelujen jälkeen pääset erikoissänkyyn.

Nukutus
Kun on aika mennä leikkaussaliin, vanhempasi tulee mukaasi. Leikkausosastolla kaikilla on
samanlaiset vaatteet ja omituiset lakit. He näyttävät aika hassuilta. Leikkaussalissa on paljon
koneita, näyttöjä, letkuja, lamppuja ja muita laitteita. Leikkaussali näyttää melkein kuin
avaruusalukselta! Lääkärit ja hoitajat käyttävät kaikkia näitä laitteita, jotta nukut
rauhallisesti ja turvallisesti, ja jotta he voivat leikata nielurisasi ilman, että tunnet mitään.

Käsivarteesi aiemmin voideltuun kohtaan laitetaan nukutusletku, jonka kautta sinulle
annetaan nukutuslääkettä ja lääkettä, jonka ansiosta et tunne lainkaan kipua. Toisinaan
potilas saa myös hengittää erityistä nukutusilmaa suppilon kautta. Se on kuin oikea
avaruusnaamio!
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Leikkaus
Sinä nukut koko leikkauksen ajan. Leikkauksen aikana koneet tarkkailevat, mitä elimistössäsi
tapahtuu. Lääkärit ja hoitajat seuraavat hengitystäsi, sykettäsi, verenpainettasi ja hapen
määrää veressäsi.

Lääkäri käyttää erikoisinstrumenttia, joka pitää suusi auki ja painaa kielesi alas, jotta
nielurisasi voidaan leikata. Koko leikkaus kestää korkeintaan tunnin, etkä edes huomaa sitä,
koska nukut koko ajan!

Herääminen
Leikkauksen jälkeen sinut siirretään heräämöön. Siellä voit levätä hetken, kun heräilet
nukutuksesta. Vanhempasi on kanssasi heräämössä. Tunnet olosi väsyneeksi ja ehkä myös
hieman sekavaksi nukutuslääkkeen jäljiltä. Kurkku voi tuntua omituiselta ja saatat tuntea
hieman kipua. Kielikin voi tuntua omituiselta, mutta omituinen tunne häviää pian. Joskus
esiintyy myös hieman pahoinvointia. Saat lääkettä, joka parantaa oloasi ja lievittää kipua
mahdollisimman paljon.

Kun olet täysin hereillä, saat juotavaa ja myös vähän syötävää (jäätelö maistuu yleensä hyvin).
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Useimmat lapset voivat lähteä kotiin muutaman tunnin kuluttua. Jos et ole vielä kovin vanha,
tai jos tunnet olosi kovin uneliaaksi, lääkäri saattaa sanoa, että sinun täytyy jäädä sairaalaan
yöksi. Siten lääkäri ja hoitajat voivat tarkkailla, että voit hyvin. Tällöin toinen vanhemmistasi
voi jäädä kanssasi sairaalaan.

Kun olet päässyt kotiin
Kuusi asiaa, jotka saavat olosi tuntumaan paljon paremmalta sillä aikaa, kun kurkku paranee:

Ota lääkkeesi
Lähtiessäsi sairaalasta saat tietää, kuinka usein sinun on otettava lääkettä, ettei kurkussasi
tunnu kipua. On tärkeää, että noudatat ohjeita, vaikka kurkkusi ei olisi kipeä juuri silloin, kun
sinun pitäisi ottaa lääkettä. Lääke ehkäisee ja vähentää kurkkukipua ja auttaa paremmin, jos
sitä ottaa säännöllisesti. Lääke on hyvä ottaa ennen ateriaa (30 minuuttia ennen), koska sitten
sinun on helpompi syödä. On todella tärkeää, että otat kaikki lääkkeet niin pitkään, kuin
lääkäri on määrännyt.

Lepää paljon
Käytä nukkuessasi ylimääräistä tyynyä, jotta pääsi on hieman koholla.

Tarvitset paljon lepoa parin päivän ajan. Sen jälkeen voit olla jalkeilla ja käydä ulkona, mutta
ota rauhallisesti viikon tai kahden ajan. Älä mene heti takaisin kouluun äläkä ulos leikkimään
kavereiden kanssa. Joku kavereistasi voi olla vilustunut, jolloin voit helposti saada tartunnan.
Voit olla ulkona, jos jaksat, mutta et saa urheilla etkä leikkiä leikkejä, jotka aiheuttavat
rasitusta.

Puhu hiljaisella äänellä
Äänesi voi kuulostaa erilaiselta leikkauksen jälkeen, mutta palautuu normaaliksi, kun kurkku
on parantunut. On hyvä lepuuttaa ääntä, puhua hiljaa sekä välttää huutamista ja kovaa
laulamista, koska ne voivat pahentaa kurkussa tuntuvaa kipua.
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Juo paljon vettä
On tärkeää juoda paljon nestettä, jotta olo olisi mahdollisimman hyvä. Kurkun kuivuus tekee
kipeää, ja siksi neste auttaa myös vähentämään kipua. Voit juoda mitä haluat, mutta jotkut
hiilihappoiset juomat (esimerkiksi limsa) voivat kuplia nenän takana, mikä voi tuntua
epämiellyttävältä. Juo hitaasti ja pienin kulauksin, koska nieleminen voi aluksi olla vaikeaa.
Purukumin pureskeleminen voi auttaa, koska se lisää syljeneritystä suussa, mikä puolestaan
lievittää kipua kurkussa.

Ole varovainen ruoan kanssa
Kurkku on kipeä leikkauksen jälkeen, ja ensimmäisenä leikkauksen jälkeisenä päivänä saatat
tuntea hieman pahoinvointia. Se menee ohi ajan myötä, mutta ole kuitenkin varovainen ruoan
kanssa. Voit hyvin syödä useimpia ruokia, eivätkä ne vahingoita kurkkuasi. Vältä liian kuumia
ruokia ja juomia ensimmäisinä päivinä leikkauksen jälkeen. Helpointa on syödä pehmeitä
ruokia, joita on helppo niellä. Tällaisia ruokia ovat esimerkiksi:

● jäätelö, mehujää

● suklaa- ja vaniljavanukas

● keitot, hedelmä- ja marjakiisselit

● jogurtti

● perunasose, pannukakku, munakas

● makaronit/pasta

● smoothiet/pirtelöt.

Ruoat, joita on hyvä välttää

Kovia ja rapeita ruokia voi olla vaikea niellä ja ne voivat aiheuttaa kipua. Tällaisia ruokia ovat
esimerkiksi:

● perunalastut ja muut naposteltavat

● kova leipä (esim. näkkileipä), korput ja kovat keksit

● kovat omenat.

Jotkut ruoat voivat kirvellä kurkussa. Tällaisia ruokia ovat esimerkiksi:
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● sitrushedelmät ja sitrusmehut (esim. appelsiinit ja appelsiinimehu)

● ketsuppi, sinappi ja vahvasti maustetut ruoat.

VINKKEJÄ hauskoista ja hyvistä tiedoista
Pyydä vanhempiasi auttamaan sinua ja käy nukutustietosivustolla osoitteessa
http://www.narkoswebben.se/ Sivustolla on tietoa siitä, millaista sairaalassa on olla, ja siitä,
mitä tapahtuu ennen leikkausta, sen aikana ja sen jälkeen.
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