INFORMATION OM HÅRFJERNELSE
INDEN GYNÆKOLOGISK OPERATION
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Ved visse typer af operationer kan det være
nødvendigt at klippe/trimme kropsbehåringen i området omkring operationsfeltet.

Hvis du er utryg ved at foretage barberingen/
raseringen selv, vil din kontaktsygeplejerske
på sengeafdelingen være behjælpelig på operationsdagen. Du skal blot tale med hende
om det.

Ved klipning/trimning mener vi, at hårlængden reduceres til 1-3 mm.

KONTAKT
Er der noget, du er i tvivl om, eller har du
yderligere spørgsmål, er du altid velkommen
til at ringe til Capio CFR.

Klipning/trimning skal gøres af hygiejniske
årsager og for at få operationsafdækningen
til at klæbe ordentligt fast på huden.
DAGEN FØR OPERATIONEN
Du bedes dagen inden operationen klippe/
trimme behåringen svarende til det skraverede felt på tegningerne herunder.
Tegningen til venstre:
• Kikkertoperationer
• Åben operation - dvs. hvor der lægges et
snit på maven

Lyngby: 39 77 70 70
Odense: 6548 7070
Aarhus: 8612 1186
Skørping: 9839 2244
Viborg: 8725 0899
Telefontider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-16.00

Tegningen til højre:
• Operationer, hvor man opererer gennem/i
skeden (operationer for f.eks. fremfald af
skedens for- eller bagvæg)

info@cfrhospitaler.dk
www.capiocfr.dk

Det er vigtigt, at du er opmærksom på ikke
at lave sår eller hudafskrabninger i feltet, da
det kan medføre infektion i huden, hvilket der
ikke må være, når du skal opereres.
Hvis du normalt foretager barbering/rasering
af omtalte område, skal du blot barbere dig,
som du plejer. Det er også i orden, hvis du
lader hårene vokse ud i 3 dage op til operationen.

Klipning/trimning ved:
Klipning/trimning ved:
• Kikkertoperation (alle typer)
• Operationer hvor man opererer gennem/
• Åben operation – dvs. hvor der lægges et
i skeden (operationer som f.eks. fremfald
snit på maven (alle typer)
af skedens for- eller bagvæg)
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