Tärykalvopaikkaus rasvapaikalla
Miksi tärykalvoon tulee reikä
Tärykalvoon voi tulla reikä tulehduksen tai vamman seurauksena. Myös välikorvan tulehduksen
hoitoon käytetty ilmastointiputki saattaa aiheuttaa pysyvän reiän. Aina reiän syytä ei saada
selville.
Paikkaus
Tärykalvoon tullut reikä voidaan korjata ns. rasvapaikkatekniikalla. Paikkausta varten otetaan
pieni pala rasvaa useimmiten korvanipukasta tai navasta. Tärykalvossa olevan reiän reunat
”verestetään” ja rasvapala asetetaan reikään tiiviisti puoliksi välikorvan ja puoliksi
korvakäytävän puolelle. Rasva ei itsessään ole paikka, vaan rasvan tehtävänä on ärsyttää
tärykalvoa kasvamaan umpeen. Korvanipukan haava suljetaan joko teipillä tai muutamalla
ompeleella. Paikkaus voidaan tehdä aikuisille paikallispuudutusta käyttäen, lasten toimenpide
tehdään nukutuksessa.
Toimenpiteen jälkeen
Toimenpiteen jälkeen korvassa voi kuulua napsahtelua ja porinaa, mikä on normaalia.
Paranemisvaiheessa korva tuntuu myös lukkoiselta. Korva ei ole yleensä kovin kipeä, mutta
ensimmäisinä päivinä voit ottaa tarvittaessa ilman reseptiä saatavaa särkylääkettä. Rasvan
sulaessa korvakäytävässä voit tuntea myös kosteutta. Sen sijaan märkäinen ja pahanhajuinen
vuoto liittyy usein tulehdukseen ja vaatii yhteydenoton korvalääkäriin.
Jotta rasvapaikka ei työntyisi pois paikoiltaan, leikkauksen jälkeen sinun tulee välttää noin
kolmen viikon ajan puuhia, jotka nostavat painetta välikorvassa.
Välttää:
 raskaita ponnisteluja ja nostoja



niistämistä
korvan avaamista nenään puhaltamalla.

Tulehdusten välttämiseksi sinun tulee pitää korva kuivana, kunnes tärykalvo on terve. Lääkäri
antaa luvan korvan pesemiseen, kun korvan tilanne sen sallii. Suojaa korva vedeltä asettamalla
korvakäytävän suulle valkovaseliinissa kostutettu pumpuli tai korvakittitulppa (apteekista). Älä
mennä saunaan toipilasaikana. Älä puhdista leikattua korvaa itse. Korvan puhdistus ei ole
muulloinkaan tarpeellista.

Ompeleiden poisto ja jälkitarkastus
Jälkitarkastus varataan yleensä noin kuukauden päähän toimenpiteestä. Haavassa olevat teipit
voit poistaa itse viikon kuluttua. Mahdolliset ompeleet poistaa esim. oma terveydenhoitaja viikon
kuluttua toimenpiteestä. Sairauslomaa kirjoitetaan useimmiten 1-2 vrk.
Ennuste ja mahdolliset ongelmat
Tällä leikkausmenetelmällä pienehköt reiät saadaan usein sulkeutumaan varsin hyvin. Paljon
riippuu luonnollisesta paranemisesta. Toimenpiteeseen liittyy muutamia riskejä. Korvaan voi
tulla tulehdus joko välikorvan puolelle tai korvanipukan haavaan. Nämä ovat yleensä
antibiootilla tai korvatipoilla hoidettavia. Tärykalvon reikä johtuu usein korvatorven huonosta
toiminnasta (luonnollinen ilmastointiputki nenänielusta välikorvaan). Jos korvan ilmastoituminen
ei ole riittävää, voi korvaan kertyä nestettä reiän umpeuduttua ja tämä saattaa vaatia uutta
tärykalvopistoa tai tärykalvoputkea.
Ota yhteyttä toimenpiteen tehneeseen sairaalaan, mikäli:
 alkaa huimata
 särky lisääntyy eivätkä särkylääkkeet auta



korvasta vuotaa verta tai eritteitä
kuume nousee yli 38 asteen.
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