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Τι είναι το τύμπανο ;
Το τύμπανο είναι ένα κομμάτι του δέρματο που χωρίζει το μέσο αυτί από τον έξω ακουστικό 
πόρο.Πίσω από το τύμπανο υπάρχει ένας χώρος που είναι γεμάτος αέρα. Αυτή είναι η 
κοιλότητα του μέσου ωτός. Ο ήχος περνάει σε αυτό το χώρο μέσα από μια αλυσίδα 
οστών και προωθείτε προς το εσωτερικό αυτί. Στην κοιλότητα του μέσου ωτός ανοίγει η 
ευσταχιανή σάλπιγγα.Η ευσταχιανή σάλπιγγα φτάνει στο πίσω μέρος της μύτης. Είναι 
συνήθως κλειστή. Ανοίγει κάθε λίγες φορές που καταπίνετ για να διατηρείτε η πίεση στο 
μεσαίο αυτί σταθερή.
Γιατί χρειάζομαι την εγχείρηση;
Το τύμπανο σας έχει μια τρύπα. Η τρύπα αυτή δεν θα κλείσει απο μόνη της. Είναι πιθανόν 
να οφείλεται σε λοιμώξεις της παιδικής ηλικίας .
Τι  θα μου προσφέρει η εγχείρηση αυτή;
Μπορεί να βελτιώσει την ακοή σας και να αποτρέψει τις μολύνσεις. Τα μικρόβια μπορούν 
να περάσουν μέσα από την τρύπα ιδιαίτερα εάν το νερό μπαίνει στο μέσο αυτί. Θα 
μπορείτε να  να κολυμπήσετε χωρίς να ανησυχείτε ότι θα μολυνθούν τα αυτιά σας.
Μπορεί να συμβεί κάτι σοβαρό στην επέμβαση;
Σοβαρές επιπλοκές είναι πολύ σπάνιες.Το μόσχευμα μπορεί να απορριφθεί από τον 
οργανισμό σας. Αυτό συμβαίνει σε περίπου 10% των ασθενών.Η ακοή σας μπορεί να 
χειρότερέψει. Σοβαρή απώλεια ακοής μπορεί να συμβεί, αλλά είναι πολύ ασυνήθιστο.
Πόσο καιρό θα είμαι στο νοσοκομείο και πόσο θα απουσιάσω από την εργασία μου;
Συνήθως μένετε στην κλινική μία νύκτα. Θα χρειαστεί να απουσιάσετε  δύο εβδομάδες 
από την εργασία σας.
Θα κοιμάμε κατά την διάρκεια της επέμβασης;
Ναί. Αυτό ονομάζεται γενική αναισθησία. 
Πώς γίνεται η εγχείρηση;
Κάνουμε μια τομή πίσω από το αυτί. Παίρνουμε ένα μικρό κομμάτι ιστού (μόσχευμα) που 
θα το χρησιμοποιήσουμε για να κλείσουμε την τρύπα στο τύμπανο σας. Χρειάζεται 
περίπου μια ώρα.
Θα έχω επίδεσμο;
Ναι, ένα ελαφρύ επίδεσμο για μία νύκτα.
Θα έχω κάτι μέσα στο αυτί μου μετά;
Μέσα στο αυτί σας θα υπάρχει γάζα η οποία θα αφαιρεθεί σε 2-3 εβδομάδες.
Θα έχω ράμματα;
Στην περικοχή της τομής. Τα ράμματα δεν χρειάζετε να αφαιρεθούν.
Θα έχω πόνο μετά την επέμβαση;
Υπάρχει συνήθως λίγος πόνος. ΜΗΝ παίρνετε ασπιρίνη. Μπορείτε να πάρετε παρακεταμόλη 
εάν χρειάζετε.
Τι θα αισθάνομαι μετά την εγχείρηση;
Θα αισθάνεστε το αυτί σας μπουκωμένο για μερικές εβδομάδες. Μπορεί να αισθάνεστε 
λίγο ζαλισμένος τις πρώτες ημέρες. Μπορεί να έχετε υγρό στον έξω ακουστικό πόρο.
Τι πρέπει να αποφύγετε στη συνέχεια;
Μην φυσάτε τη μύτη δυνατά. Αυτό μπορεί να καταστρέψει το μόσχευμα.
Προσπαθήστε να μην αφήσετε το αυτί ή την πληγή βραχεί.
Αποφύγετε την υπερβολική δραστηριότητα και μην σηκώνετε βάρος για δέκα με  
δεκαπέντε ημέρες.
Θα κολυμπήσετε μετά από 6-8 εβδομάδες.
Αποφύγετε τα αεροπορικά ταξίδια για 4 εβδομάδες. 
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