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Urachus (navlebrok) 

 

Jeres barn er henvist til operation for urachus (navlebrok).  

Denne information omhandler praktiske forholdsregler før og efter 

operationen. 

 

Hvad er urachus? 

Urachus hos børn er en medfødt lidelse, hvor navlen ikke er lukket 

rigtigt, og hvor der kan være en forbindelse fra navlen og ind under 

huden, ned mod urinblæren. I meget sjældne tilfælde kan der være 

forbindelse hele vejen fra navlen til urinblæren, og der kan komme lidt 

urin fra navlen. Mere almindeligt er det, at der kan komme lidt blodig 

væske fra navlen, som i nogle tilfælde kan danne en lille polyp i navlen.  

 

Hvordan forbereder vi vores barn? 

Operationen foregår i fuld bedøvelse. 

Jeres barn skal være fastende inden operationen.  

Fasteregler for børn under 18 år:  
6 timer for fast føde og mælk - fraset brystmælk  
4 timer for brystmælk  
1 time for klare væsker (vand, saftevand og juice uden frugtkød)  
Børn bør opfordres til at drikke op til 1 time før anæstesi  
I praksis: 1 – 5 år: 55 ml  

6 – 12 år: 140 ml 

over 12 år: 250 ml 

 

Jeres barn skal have været i bad hjemmefra. 

Jeres barn skal have målt vægt, højde og morgentemperatur 

hjemmefra. 
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Hvad sker der under og efter operationen? 

Ved operationen lukkes forbindelsen til navlen, og hvis der er en 

forbindelse dybere ind, bliver den fjernet. Det sker via et lille snit under 

navlen. Efter operationen ligner navlen en helt almindelig navle. 

Operationssåret sys med tråde, som forsvinder af sig selv. 

 

Når I skal hjem 

Jeres barn bliver udskrevet nogle timer efter operationen, når barnet er 

smertedækket og velbefindende. Hvis barnet har brug for 

smertestillende medicin anbefaler vi at give Paracetamol (Panodil®, 

Pinex®, Pamol®) efter barnets vægt. Det vil som regel kun være 

nødvendigt 1-2 døgn efter operationen. 

 

Forholdsregler efter udskrivelse 

I skal kontakte praktiserende læge, hvis I har mistanke om betændelse i 

operationssåret. Det kan vise sig ved at Jeres barn 

• har feber over 38.5°C 

• bliver rød og hævet på og omkring operationssåret 

• får tiltagende smerter 

 

Jeres barn må ikke komme i karbad, svømmehal eller havbad de første 

10 dage efter operationen, men må gerne komme i brusebad. 

Barnet kan komme i daginstitution eller skole efter en lille uges tid.  

Jeres barn skal undgå kontaktsport, voldsom leg/aktivitet i 3 uger efter 

operationen. 

 

Kontrol 

Efter operationen tager lægen stilling til, om Jeres barn skal kontrolleres 

i vores klinik. I forbindelse med kontrollen vurderes 

operationsresultatet. 

 

 

Med venlig hilsen 

Børn og Unge 


