
Operation med reduktion af mandlerne og fjernelse af polypper 

Forstørrede mandler hos børn, kan medføre spisebesvær, vejrtrækningsproblemer, snorken og 

pauser i vejrtrækningen under søvn. 

Polypper i næsesvælget kan give problemer med nedsat luftpassage gennem næsen, snorken og 

væske i mellemøret. 

 

Indgrebet 

Barnet skal være fastende, og operationen foregår i fuld bedøvelse. Indgrebet foretages gennem 

munden og tager ca. 30 minutter. Når barnet sover, anlægges hos nogle mindre børn et lille venflon 

(plastikrør) i håndryggen, så der evt. kan gives væske eller medicin her. 

 

Efter operationen 

Inden i forlader klinikken, kontrolleres mund og næse for blødning, og venflon fjernes fra 

håndryggen. 

Blødning er en sjælden, men kendt komplikation. Hvis der opstår kraftig blødning, skal det tages 

meget alvorligt. Barnet skal derfor i det første døgn efter operationen sove i samme rum som en 

voksen. 

I tilfælde af kraftig frisk blødning fra næse eller mund skal I med det samme ringe 112 og oplyse, at 

barnet er blevet opereret i mandlerne. 

Det anbefales at spise kølig og blød kost det første døgn efter operationen. Herefter må barnet spise 

og drikke, hvad det har lyst til.  

Barnet skal passes hjemme af en voksen i én uge efter operationen, hvor barnet skal holde sig i ro 

derhjemme. Desuden skal barnet ikke deltage i idræt, svømning eller anden hård aktivitet i 14 dage 

efter operationen. 

Andre ting, der er forventeligt efter operationen: Dårlig ånde, savlen, spytflåd, ændret smagssans i 

en periode. 

 

Smertestillende 

Det er normalt at have smerter i halsen og på tungen efter operationen. 

Der kan komme lidt feber til omkring det 38.5° det første døgn. 

 



1. døgn:         Panodil og Bonyl efter vægt 4 gange dagligt (skal gives sammen) 

2. – 4. døgn:    Panodil efter behov, højest 4 gange dagligt. Nogle børn har fortsat behov for bonyl 

og det gives så sammen. 

 

Kontrol 

Der planlægges kontrol efter indgrebet for at vurdere effekten. Mandler kan i sjældne tilfælde vokse 

ud igen. 

 

 

 


