Hudklinikken Banegårdspladsen

Patientvejledning vedrørende afskrabning
(curettage) af hudelement.
Afskrabningen foretages med en skarpske (curette) i
lokalbedøvelse.
Efter en afskrabning vil der meget sjældent være
smerter, men let ømhed kan forekomme.
Såret kan væske de første dage. Hvis der er
frysbehandlet eller brændt (elektrokaustik) efter
afskrabningen, kan det væske meget og væskefasen
kan vare i 1-2 uger. Oftest er der tale om en tynd,
gullig væske.
Hvis der er skrabet og frosset tæt på et øje, kan der
nogle dage efter opstå hævelse uden rødme af
øjenomgivelserne. Dette kræver ikke behandling og
vil svinde af sig selv.
Hvis der skulle opstå hævelse samt rødme eller udtalt
ømhed og eventuelt varme omkring såret kontaktes
klinikken.
Såret bør skylles med rent vand dagligt eller hver
anden dag.
Såret dækkes med plaster indtil der dannes en tør
skorpe.
Plastret skiftes efter behov.
Helingstiden vil afhænge af sårets størrelse og
placering, men det vil typisk vare 1-2 uger før der er
dannet en tør skorpe.
RL 01-07-13 revision juni 15

Hudklinikken Banegårdspladsen

Patientvejledning vedrørende afskrabning
(curettage) af hudelement.
Afskrabningen foretages med en skarpske (curette) i
lokalbedøvelse.
Efter en afskrabning vil der meget sjældent være
smerter, men let ømhed kan forekomme.
Såret kan væske de første dage. Hvis der er
frysbehandlet eller brændt (elektrokaustik) efter
afskrabningen, kan det væske meget og væskefasen
kan vare i 1-2 uger. Oftest er der tale om en tynd,
gullig væske.
Hvis der er skrabet og frosset tæt på et øje, kan der
nogle dage efter opstå hævelse uden rødme af
øjenomgivelserne. Dette kræver ikke behandling og
vil svinde af sig selv.
Hvis der skulle opstå hævelse samt rødme eller udtalt
ømhed og eventuelt varme omkring såret kontaktes
klinikken.
Såret bør skylles med rent vand dagligt eller hver
anden dag.
Såret dækkes med plaster indtil der dannes en tør
skorpe.
Plastret skiftes efter behov.
Helingstiden vil afhænge af sårets størrelse og
placering, men det vil typisk vare 1-2 uger før der er
dannet en tør skorpe.
RL 01-07-13 revision juni 15

