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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ
Η πάθηση από την οποία πάσχετε λέγεται ΩΤΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ και είναι κληρονομική με ποικίλη
διεισδυτικότητα των γονιδίων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να προκαλείται μεγάλη βαρηκοΐα
γιατί αγκυλούται-ακινητοποιείται το οστάριο αναβολέας και έτσι δεν μεταδίδεται ο ήχος στον
κοχλία του εσωτερικού αυτιού.
Η επέμβαση που θα γίνει λέγεται ΑΝΑΒΟΛΟΤΟΜΗ ή ΑΝΑΒΟΛΕΚΤΟΜΗ και
συνίσταται στην αφαίρεση του ακινητοποιημένου οσταρίου και τοποθέτηση ειδικής πρόσθεσης
από Teflon ή Titan. Η εγχείρηση γίνεται με μικροσκόπιο χρησιμοποιώντας μεγάλη μεγέθυνση
και απαιτεί: γνώση, ακρίβεια, πείρα, δεξιοτεχνία. Διαρκεί περίπου 1 έως 11/2 ώρα.
Μετεγχειρητικά δεν υπάρχουν πόνοι. Όταν οι ανατομικές συνθήκες είναι δύσκολες (κάτι που
φαίνεται μόνο στην διάρκεια της επεμβάσεως) και η επέμβαση εργώδης τότε μπορεί για 2-3
ημέρες μετά την επέμβαση να υπάρχει ελαφρά ζάλη που όμως παρέρχεται.
Την ημέρα της επεμβάσεως και την 1η μετεγχειρητική ημέρα ο ασθενής δεν πρέπει να
σηκωθεί απο το κρεβάτι. Η πιο σωστή θέση στο κρεβάτι είναι αυτή που η πλάτη είναι λίγο
ανασηκωμένη και το χειρουργημένο αυτί στραμμένο προς τα πάνω.
Ο ασθενής παίρνει προληπτικά αντιβίωση ενώ μπορεί να έχει και ορό για αντιμετώπιση
της ζάλης/ιλίγγου. Στο Νοσοκομείο παραμένει κατά μέσο όρο 2-3 ημέρες. Το αυτί που είναι
κλεισμένο με γάζες τις πρώτες ημέρες ελευθερώνεται την 7η ημέρα. Ο ασθενής αντιλαμβάνεται
αμέσως το αποτέλεσμα. Η ακοή του όμως προοδευτικά θα βελτιώνεται μέχρι τον 3ο μήνα. Αλλες
φορές η αποκατάσταση της ακοής γίνεται σιγά-σιγά. Η πιθανότητα αποτυχίας είναι 1-3% . Το
βουητό μετά την επέμβαση μπορεί : 50% να εξαφανισθεί, 25% να μειωθεί, 25% να παραμείνει ως
έχει και 1% να χειροτερέψει.
Στην αρχή ο χειρουργημένος ασθενής ενοχλείται από τους θορύβους η έχει την αίσθηση
του αντίλαλου ή ότι του μιλούν με μεγάφωνο στο αυτί. Αυτο είναι αναμενόμενο και προοδευτικά
εξομαλύνεται. Αίσθημα μεταλλικής γεύσης στη γλώσσα μπορεί να παρουσιασθεί μετεγχειρητικά
και υποχωρεί σε δύο (2) μήνες περίπου.
Ελπίζουμε να έχουμε λύσει αρκετές απορίες σχετικά με την πάθησή σας.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε
κλείστε ραντεβού με τους Ιατρούς του κέντρου μας στο 210-7526900

