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(Botulinum toxin)
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Velkommen
Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos
os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende faciliteter, hvor dit behandlingsforløb er vores første prioritet.
PrivatHospitalet Danmark har eksisteret siden 1991 og er i dag Danmarks største
privatejede danske hospital. Hospitalet bliver til dagligt drevet af hospitalschef Hanne
Zingenberg.
Vi råder over operationsstuer, ambulatorier og sengepladser. Vi har kompetente specialister tilknyttet inden for hver deres speciale, alle er overlæger med lang og veldokumenteret ekspertise inden for deres område.
Hospitalet råder endvidere over moderne røntgenudstyr, således at næsten alle former
for billeddiagnostik kan foretages på stedet, og vi har derudover det nyeste medicotekniske udstyr.
Har du spørgsmål vedrørende din operation eller andet, som vi kan hjælpe dig med, er
du altid velkommen til at kontakte os.

Hanne Zingenberg
Hopitalschef
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Vi passer godt på dig
Som kunde på PrivatHospitalet Danmark kan du
forvente den bedste behandling af vores professionelle personale.
Lena Åkesson, sygeplejerske og teamleder af sengeafdelingen.
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Denne pjece er udarbejdet for at give svar på nogle af de spørgsmål, du måtte have i
forbindelse med din behandling. Pjecen er tænkt som et supplement til den mundtlige
information, du får på hospitalet.
Analfissur er en akut overfladisk revne eller sår ved endetarmsåbningen. Riften giver
smerter under og især efter afføringen og kan give en smule blødning.
En akut opstået rift vil oftest hele under afføringsregulering, eventuelt suppleret med
lokal behandling.
I nogle tilfælde kan riften blive kronisk, altså have svært ved at hele. En kronisk rift er
oftest dybere og kan omfatte muskelfibre fra den indre lukkemuskel. Der vil da opstå
en krampagtig sammentrækning af endetarmsmusklen. I sådanne tilfælde kan kirurgisk
behandling være nødvendig.

Indikationer for behandlingen
Kroniske smerter i endetarmsregionen ved kronisk rift i endetarmen.

Behandling
Behandlingen foretages ambulant i fuld bedøvelse. Der foretages lokal injektion af Botulinum toxin i endetarmsmusklen. Formålet med dette er at behandle muskelkramper og
smerter. Ofte renser man også op i kanterne af fissuren for at fremme ophelingen.
Forventet resultat af behandlingen
Heling af kronisk fissur kræver tålmodighed. Hos en del patienter fører denne behandling til smertebedring i løbet af få dage, men hos enkelte patienter er der kun begrænset effekt af behandlingen. Der er ingen undersøgelser, der på forhånd kan udpege de
patienter, som har effekt af behandlingen. En eventuel gentagelse af proceduren vil
bero på individuel vurdering. Behandlingen gentages højst en gang.
Bivirkninger
Den anvendte mængde Botulinum toxin er så lille, at bivirkninger er meget sjældne. Der er
dog en lille risiko for forbigående problemer med at holde på luft og vandtynd afføring.
Graviditet
Det frarådes at få behandling med Botulinum toxin ved graviditet.

Forberedelse
Du skal være fastende. Ligeledes skal du indtage et Klyx/Mikrolax (Glyoktyl 7,5 ml) cirka
en time inden, du tager hjemmefra, således at den nederste del af endetarmen er fri for
afføring inden indgrebet. Du skal selv købe Klyx/Mikrolax på apoteket.
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Kvalitetssikret
PrivatHospitalet Danmark er akkrediteret efter
Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).
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Vores personale
Vi ansætter kun højt kvalificeret og fagligt
kompetent personale. Det gælder både inden
for vores speciallæger, sygeplejersker og det
administrative personale.
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Efter udskrivelsen
Vi anbefaler at du tager 1 g Paracetamol (Panodil, Pinex, Pamol) tre til fire gange dagligt
og eventuelt Ibuprofen 400 mg tre gange dagligt de første dage. Denne medicin skal du
selv sørge for at have hjemme.
Det er vigtigt, at du tager de anbefalede smertestillende tabletter, således at du kan
bevæge dig hurtigst muligt. Paracetamol og Ibuprofen er uden væsentlige bivirkninger
inden for den uges tid, hvor du eventuelt har behov for smertestillende medicin.
Hjemme skal du være opmærksom på
• For at undgå hård afføring tilrådes at tage to styk Magnesia tabletter om aftenen de
første dage. Du kan købe Magnesia på apoteket.
• Husk at drikke rigeligt med væske.
• Skyl dig med bruser efter afføring den første uges tid.
• Du kan gå i brusebad dagen efter operationen.
• Karbad, svømmehal og strandbadning skal du undgå i de første tre uger.
• Det kan sive lidt med sårvæske og blod i de første to-tre uger.
• Vaseline, salve og stikpiller må frarådes.
• Erfaringsmæssigt foretrækker de fleste at blive hjemme dagen efter operation.
Lægen, der opererer dig, vil råde dig om, hvornår du kan genoptage dit arbejde.
Eventuel sygemelding kan du få udleveret på PrivatHospitalet Danmark.

Kontrol i ambulatoriet
Efter indgrebet skal du komme til kontrol i Kirurgisk Ambulatorium to til tre måneder
efter operationen.

Komplikationer
Hvis der udover det første døgn opstår tiltagende smerter, blødning, hævelse eller du
får feber over 38 °C, kontakt PrivatHospitalet Danmark på tlf. 3964 1949.

Komplikationer eller spørgsmål?
Opstår der komplikationer eller har du i øvrigt spørgsmål før og efter operationen,
kan du henvende dig til PrivatHospitalet Danmark.
Hvis der opstår komplikationer udenfor ambulatoriets åbningstid, skal du kontakte
egen læge eller 1813.
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PrivatHospitalet Danmark tilbyder specialistbehandling
indenfor følgende specialer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albuesmerter
Ankelsmerter
Anæstesi
Astma, allergi og lungesygdomme
Børnesygdomme
Fodsmerter
Gynækologi
Helbredsundersøgelser
Hjerteklinik
Hoftesmerter
Hovedpine/migræne
Hudsygdomme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Håndsmerter
Indlæggelse
Knæsmerter
Kosmetiske behandlinger
Kroniske smerter
Mave og tarm
Medicinske sygdomme
Neurofysiologi
Neurologi
Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Psykolog

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Reumatolog
Rygsmerter
Røntgen og scanning
Skuldersmerter
Slidgigt
Sportsskader
Svedbehandlinger
(armhuler, hænder,
fødder)
Svimmelhed
Urologi
Vaccinationer - rejse
Åreknuder
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