TIL DEG SOM SKAL OPERERES PÅ
DAGKIRURGISK SENTER
Dersom timen ikke passer må vi få beskjed snarest. Kontakt oss på telefon 55 50 71 61.
De fleste opereres på dagtid og reiser hjem samme ettermiddag. Etter noen typer operasjoner må
du overnatte til neste dag. Det kan også bli aktuelt å overnatte om du opereres sent på dagen.
Legen vil informere deg om inngrepet når du møter til timen.
Du må ha en voksen person hos deg det første døgnet etter operasjonen.

VI BER DEG OM Å LESE NØYE GJENNOM ALL MOTTATT INFORMASJON!

HELSEOPPLYSNINGSSKJEMA: Vi minner om at opplysningsskjema skal returneres snarest. Hvis du
har testet deg for MRSA (multiresistente bakterier) må vi informeres om svaret på prøven så fort
som mulig.
FASTE: Se innkallingsbrevet ditt om fasteregler, dette er svært viktig.
SMERTESTILLENDE: 2 timer før møtetidspunktet skal du ta 3 tabletter Paracet 500 mg.
Dette legger grunnlaget for god smertebehandling. Etter inngrepet vil du få en resept på
smertestillende dersom det er nødvendig.
FASTE MEDISINER: Du skal ta dine faste medisiner. Bruker du Marevan, les vedlagte
informasjonsskriv.
SYKDOM: Er du syk eller har feber når avtalen nærmer seg må du gi beskjed. Dette kan ha betydning for
operasjonen. Du må ikke være gravid.
HYGIENE: For å redusere infeksjonsfaren skal du:
 Dusje samme dag.
 Ta på rene klær.
 Ikke bruke hud/body lotion.
 Ikke bruke parfyme.
 Ta av klokke, smykker, ringer og piercing.
VENTETID: Oppmøtetid er ikke alltid det samme som operasjonstid. Du må derfor være forberedt på at det
kan bli venting.

Forts. vend->

VERDISAKER: Sykehuset kan ikke ta ansvar for verdisaker. Ta bare med deg det som er nødvendig.
MAT: Du får et lett måltid før du reiser hjem.
HJEMREISE:Du kan ikke kjøre selv når du skal hjem fra sykehuset, du må bli hentet.
Dersom dette ikke er mulig er vi behjelpelig med å bestille drosje.
Husk at du må ha en voksen person hos deg det første døgnet etter operasjonen.
Avslappende medisiner og narkose påvirker reaksjonsevnen. Du kan derfor ikke kjøre selv resten av dagen.
BETALING: Egenandelen betales med kort, eventuelt får du giro med hjem.
Hvis du har frikort må du huske å ta det med deg.

VELKOMMEN TIL BETANIEN DAGKIRURGISK SENTER!

