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Rengøring af siliconeproteser
Øre monteret på stang/trykknap
Hygiejnen skal være ekstrem god, idet trykknappen eller guldstangen er skruet fast på en cylinder, som
går gennem huden, og denne er så skruet fast ned i implantatet, som sidder fast i knoglen. Det vil sige,
at der i dette område langt lettere opstår infektion i huden hvis du ikke holder det rent og tørt. Idet
cylindrene går gennem huden, kan der komme lidt klart væske herfra og det kan danne skorpe. Dette er
hos nogle ganske normalt, men skorperne skal du fjerne dagligt, så bakterier ikke får lov til at trives og
forårsager infektion.
Du skal 1-2 gange daglig vaske implantatområdet med håndsæbe eller shampoo, dette kan lettest gøres
omkring trykknapper og under guldstangen med en gammeldags blød barberkost. Rensebevægelsen bør
af hensyn til skruernes fastgørelse foregå i retning med uret. Du skal skylle efter med rigelig vand for at
fjerne sæberester, og derefter kan du duppe området tørt med Kleenex, og eventuelt lade området lufte
før du atter tager protesen på. Skorpedannelser fjernes med vatpind, og dette er lettest efter badet, hvor
de er blødgjorte af vandet.
Protesen rengør du ligeledes med håndsæbe eller opvaskemiddel. Vask specielt grundigt i
trykknaphullerne eller for guldstangsprotesens vedkommende ned i rillen hvor klipsene sidder og omkring
disse. Gøres dette ikke bliver protesen let ildelugtende, og infektionsrisikoen øges.
Protesen skal afmonteres til natten, så huden og gennemføringerne kan få luft og forblive tørre. I varme
periode kan der dannes mere fugt under protesen, så her bliver du nødt til at tage protesen af flere
gange om dagen, vaske og aftørre området, så huden ikke bliver rød og irriteret. Opstår der
hudproblemer eller tegn på startende infektion med pusdannelse, skal du søge læge med det samme.
I meget sjældne tilfælde kan en trykknap eller en cylinder som sidder fast nede i implantatet løsne sig,
og skulle dette ske, skal du kontakte os med det samme, så vi kan få det ordnet.
Øre monteret med lim
Protesen skal aftages hver aften, og huden skal vaskes med håndsæbe, brusegele eller lignende sæbe og
derefter skylles med rigeligt rent vand, så der ikke efterlades sæberester på huden. Dette kan fint foregå
i forbindelse med brusebadet. Din hud får samtidig luft og kan restituerer sig gennem aftenen og natten.
Protesen vaskes i håndsæbe eller opvaskemiddel og skylles med rigeligt vand. Dernæst bruger du
limfjerner, som du får udleveret hos os og fjerner limrester. Protesen lægges nu, et rent og tørt sted, og
den er klar til montering næste morgen.
I sommerhalvåret hvor det kan blive meget varmt og fugtigt under protesen, kan det blive nødvendigt at
tage protesen af midt på dagen, rengøre hud og protese og sætte den på igen. Kommer der et problem
med huden af nogen som helst slags, skal du søge læge. Du er også velkommen til at ringe til os for at få
råd og vejledning.

