Korvaleikkaus
Tietoa korvaleikkauksesta
Korvaleikkaukseen voidaan päätyä monesta syystä. Tässä sinulle muutamia esimerkkejä:
 Kolesteatoomatauti (helmiäiskasvain) kasvattaa korvassa kreatiinimassaa (hilsemassaa)
ja lopulta syövyttää luuta välikorvassa ja korvalokerostossa.


Äkillinen kartiolisäkkeen tulehdus on välikorvan tulehduksen komplikaatio. Tulehdus
leviää kartiolisäkkeen lokeroihin täyttäen ne tulehduskudoksella.



Otoskleroositauti (luutumistauti) luuduttaa kuuloluut niin, etteivät ne toimi normaalisti.
Tämä aiheuttaa kuulon alenemaa.



Tärykalvon reikä, joka ei ole umpeutunut itsestään aiheuttaen kuulon alenemaa ja/tai
tulehduskierteen.

Korvaleikkaus tehdään yleensä nukutuksessa. Otoskleroosileikkaus voidaan tehdä myös
puudutuksessa. Leikkaukseen tullaan yleensä ennalta sovittuna ajankohtana. Sairaalahoidon
pituus riippuu tehdystä toimenpiteestä ja potilaan voinnista. Osa leikkauksista tehdään
päiväkirurgisesti.

Leikkauksen jälkeen sairaalassa
Nukutusaineet saattavat aiheuttaa sinulle pahoinvointia. Leikkauksen jälkeen voi tuntua myös
kipua. Saat kipu- ja pahoinvointilääkitystä tarpeen mukaan.
Leikkauksen jälkeen korvassa saattaa olla tamponi tai tuppo, jonka tarkoitus on hillitä vuotoa ja
tukea leikkaustulosta. Tamponia et saa ottaa itse pois, vaan se poistetaan jälkitarkastuksen
yhteydessä.

Jatkohoito kotona
Leikkauksen jälkeen korvassa voi kuulua rasahtelua ja tuntua kutinaa tai pientä pistelyä, mikä
on normaalia. Leikatulla korvalla et myöskään kuule normaalisti, sillä korvassa on yleensä
tamponi tai tuppo jälkitarkastukseen asti. Tamponiin, tuppoon tai korvalehdelle voi kertyä jonkin
verran veristä eritettä, mikä on normaalia. Kuulosi tarkastetaan myöhemmin sovittuna
ajankohtana.
Leikattua korvaa et saa puhdistaa itse. Lääkäri puhdistaa korvan jälkitarkastuksessa. Lääkäri
poistaa myös mahdolliset tamponit ja ompeleet.

Kotona sairausloman ajan tulee sinun välttää:


raskaita ponnisteluja





kumartumisia
painavien esineiden nostelua
saunomista



lentomatkoja

Sinun tulee suojata korvat myös helteeltä, kovalta tuulelta ja pakkaselta. Normaali rauhallinen
kävely ulkona on sallittua.
Niistäminen on kielletty niin kauan kunnes lääkäri antaa sinulle siihen luvan! Niistäminen
aiheuttaa paineen nousua korvassa ja voi aiheuttaa vahinkoa leikkausalueelle. Korvia et saa
myöskään koettaa puhaltaa auki nipistämällä nenä kiinni ja puhaltamalla ilmaa korviin.
Sinun tulee syödä leikkauksen jälkeen mahdollisesti aloitettu antibioottikuuri loppuun asti
lääkemääräyksen mukaisesti. Kipulääkettä sinun kannattaa ottaa ensimmäisten päivien ajan
säännöllisesti ohjeen mukaan, ja myöhemmin tarvittaessa.
Peseytymisen yhteydessä tulee sinun huolehtia, ettei leikattuun korvaan pääse vettä. Korva
tulee suojata vedeltä noin kuukauden ajan leikkauksesta tai lääkärin määräämän ajan. Suojana
käytetään korvakittiä tai esim. vaseliinissa pyöritettyä pumpulia, joka asetetaan korvakäytävän
suulle, ei korvan sisään.

Jälkitarkastus ja sairausloma
Tarvittavat lääkereseptit ja jälkitarkastusajat annetaan sinulle kotiutumisen yhteydessä. Yleensä
ensimmäinen jälkitarkastus on noin viikon kuluttua leikkauksesta ja seuraava noin kuukauden
kuluttua. Ensimmäisessä jälkitarkastuksessa poistetaan ompeleet ja mahdolliset tamponit.
Kipulääkettä voit ottaa ennen jälkitarkastukseen tuloa. Sairausloman pituus sovitaan lääkärin
kanssa tapauskohtaisesti.

Mahdolliset ongelmat
Ota yhteyttä sinua hoitavaan sairaalaan, mikäli:
 Kuume nousee yli 38 asteen



Haava punoittaa kuumottaa ja erittää
Kipulääkkeet eivät auta.
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