
Klipning af tungebåndet i fuld bedøvelse 

 

Klipning af tungebånd er et indgreb, vi tilbyder her på klinikken, hvis dit barn enten har svært 

ved at amme eller hvis det korte tungebånd senere viser sig at give problemer med at tale 

rent. Et kort tungebånd kan derudover forhindre dit barn i at holde sine tænder rene. 

Indgrebet sker som regel i fuld bedøvelse med mindre der er tale om et nyfødt barn. Et kort 

tungebånd er medfødt. Der vil oftest være tale om en simpel klipning af tungebåndet, men er 

der behov for en forlængelses plastik vil indgrebet også kræve, at vi efter gennemskæring af 

tungebåndet, sætter en enkelt selvopløselig tråd. Det sidste indgreb foretages kun, hvis 

tungebåndet er udtalt stramt. 

Før operationen: 
  

Skal indgrebet ske i fuld bedøvelse kræver det, at dit barn forud holdes fastende, så 

mavesækken er tom ved operationen.  

Dvs. at man må spise og drikke som aftalt ved forundersøgelsen. 

Se regler for faste under det pkt. på hjemmesiden. 

Hvis der er udleveret en Pamol stikpille, skal denne gives 1 time før operationen. 

Se film om bedøvelse på  www.HCAND.dk 

Bolcher, tyggegummi og lign. Er forbudt i fasteperioden. 

  

Under operationen: 

Sker indgrebet i fuld bedøvelse, vil dette ske ved at give bedøve midlet på maske. 

Indsovningen varer under 1 minut.  

Selve operationen tager ca. 10 minutter.  

  

Efter operationen: 

Senere på dagen vil barnet være upåvirket af operationen. Ammer du stadigvæk dit barn eller 

bruger dit barn sut eller sutteflaske, så er det en god ide at starte igen med dette, når dit barn 

vågner. Vi anbefaler også, at i efterfølgende sammen laver øvelser, hvor dit barn øver sig i at 

række tunge og slikke sig om munden.  

  

Kontrol: 

Med mindre dit barn fortsat har problemer med at bruge sin tunge, så burde der ikke være 

behov for efterfølgende kontrol. 

  

http://www.hcand.dk/


 

 

  

 


