
DRENAŻ 
WENTYLACYJNY UCHA
PORADNIK PACJENTA



Drenaż jamy bębenkowej zakładany jest operacyjnie 
w celu zapewnienia prawidłowej wentylacji ucha środko-
wego w przypadkach przewlekłego wysiękowego zapale-
nia ucha. Drenaż pozwala także na stabilizację osłabionej 
błony bębenkowej. Zabieg jest najskuteczniejszą metodą 
leczenia wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Dre-
naż wentylacyjny jest wskazany, gdy u pacjenta występu-
ją: niedosłuch, nawracają ostre zapalenia uszu, przewlekła 
niewydolność trąbek słuchowych, a także opóźniony roz-
wój mowy czy wady rozwojowe twarzoczaszki. 

Zabieg najczęściej przeprowadzany jest u  dzieci powy-
żej trzeciego roku życia. Założenie drenów nie wiąże się 
z  bólem, a  ich obecność nie jest odczuwana. Nie warto 
zwlekać z  decyzją o  zabiegu, ponieważ płyn wysiękowy, 
długotrwale zalegający w  jamie bębenkowej, ulega za-
gęszczeniu i może powodować powstanie zrostów unie-
ruchamiających łańcuch kosteczek słuchowych oraz po-
wolne niszczenie błony bębenkowej przez jej nadmierne 
rozciąganie i destrukcję włókien sprężystych. Może także 
doprowadzić do perforacji błony bębenkowej i  tym sa-

mym dać drogę do wrastania naskórka do jamy bębenko-
wej – tworzenie tzw. perlaka (masy złogów naskórkowych, 
ulegających łatwemu zakażeniu i powodujących niszcze-
nie kosteczek słuchowych oraz otaczających je struktur). 
Skuteczność drenażu zewnętrznego jest bardzo wysoka, 
a powikłania występują bardzo rzadko. 

Drenaż wentyklacyjny ucha



Wskazania do zabiegu

 → Gromadzenie się płynu w  przestrzeniach ucha środ-
kowego, bez towarzyszących objawów ostrego stanu 
zapalnego i  perforacji (ubytku) błony bębenkowej, to 
najczęstszy objaw wysiękowego zapalenia ucha środ-
kowego (otitis media secretoria – OMS). U dzieci stano-
wi jedną z pierwszych chorób, mogących prowadzić do 
przewlekłego stanu zapalnego, stąd jego leczenie jest 
niezwykle ważne. Rozpoznanie u  małych pacjentów 
jest o tyle trudne, że OMS przeważnie nie daje dolegli-
wości bólowych. 

 → Najczęstszym objawem sugerującym gromadzenie się 
płynu w jamach bębenkowych u dzieci jest niedosłuch. 
Opiekunowie powinni zwrócić uwagę na słuch, gdy 
dziecko nie rozwija mowy, bardzo głośno słucha tele-
wizora, nie reaguje na dźwięki, nieprawidłowo mówi 
i  przekręca wyrazy, ma kłopoty z  nauką. Rodzice czę-
sto zauważają także zmianę zachowania dziecka. Je-
żeli jest ono rozdrażnione, nadpobudliwe, można po-
dejrzewać pojawienie się niedosłuchu, zwłaszcza jeśli 
wcześniej dziecko zachowywało się inaczej. 

 → Wysiękowe zapalenie najczęściej współwystępuje 
z przerostem migdałka gardłowego, który uciskając na 
ujścia trąbek słuchowych w nosogardle, powoduje ich 
zaburzoną funkcję i niedrożność. 

Inne przyczyny u dzieci obejmują alergię, zaburzenia ana-
tomiczne budowy nosa np. rozszczep wargi i podniebie-
nia, zespół Downa. 



Znieczulenie
W  przygotowaniu do zabiegu pacjent wykonuje szereg 
badań, takich jak morfologia krwi i kontrola krzepliwości. 
Pacjent musi być zaszczepiony przeciwko WZW B (żół-
taczka zakaźna). O formie znieczulenia przy zabiegu ope-
racyjnym zawsze decyduje anestezjolog, po wnikliwym 
wywiadzie i indywidualnej analizie stanu zdrowia pacjen-
ta. Możliwe jest stosowanie zarówno znieczulenia miejsco-
wego, jak i ogólnego. U dzieci zabiegi tego typu wykony-
wane są z reguły w znieczuleniu ogólnym (tzw. narkozie). 
Zapewnia ono małemu pacjentowi bezpieczeństwo oraz 
oszczędza mu wielu stresów związanych z  zabiegiem. 
Najczęściej stosowaną formą podania znieczulenia ogól-
nego u dzieci jest forma wziewna, która większości dzieci 
kojarzy się z  domową inhalacją. U  dorosłych najczęściej 
wybierana jest mniej inwazyjna metoda – znieczulenie 
miejscowe. Po operacji pacjenci wymagają czasami nie-
wielkich dawek leków przeciwbólowych podawanych do-
ustnie lub w postaci czopków doodbytniczych. 

Cel zabiegu
Celem zabiegu jest stworzenie drogi ewakuacji wydzieli-
ny i  wentylacji ucha poprzez umieszczenie w  jamie bę-
benkowej drenu z  tworzywa sztucznego. Przed założe-
niem drenu nacinana jest błona bębenkowa i  usuwany 
jest zalegający płyn, a  jama bębenkowa płukana jest le-
kami działającymi miejscowo. Następnie zakładany jest 
dren wentylacyjny. Ma on kształt maleńkiej, kilkumilime-
trowej szpulki od nici. Szpulka ta jest umieszczana w bło-
nie bębenkowej w taki sposób, że jeden jej kołnierzyk leży 
pod, a drugi nad powierzchnią błony. Przez otwór w dre-
nie wyrównywane są ciśnienia po obu stronach błony oraz 
możliwe jest stałe usuwanie tworzącego się w jamie bę-
benkowej wysięku. 

Przebieg zabiegu



Rodzaje drenów
Stosowane są różne typy drenów wentylacyjnych w zależ-
ności od nasilenia zmian chorobowych w uchu. W Szpi-
talu Międzynarodowe Centrum Słuchu i  Mowy MEDIN-
CUS stosuje się dreny wykonane z  różnych materiałów 
m.in. tytanu, złota, platyny, silikonu, polietylenu, srebra. 
Otochirurg dobiera rozmiar i rodzaj drenu indywidualnie 
w  zależności od sytuacji w  uchu środkowym, przebiegu 
choroby, rodzaju wysięku, stanu błony bębenkowej, wieku 
pacjenta oraz innych czynników mogących mieć wpływ 
na proces gojenia się ucha środkowego.

Okres stosowania drenów
Lekarz prowadzący podejmuje decyzję, czy dren ma zo-
stać założony na krótszy okres (np. kilka miesięcy) czy 
dłuższy (2 lata). U dzieci dren pozostaje zwykle w błonie 
bębenkowej do momentu aż wypadnie samoistnie. Bło-
na bębenkowa ma dużą zdolność do samoregeneracji, 
przez to „wypycha” dren w  procesie zrastania, dlatego 
większość drenów wentylacyjnych wypada samoistnie, 
zwykle po kilku miesiącach. Pacjent nie odczuwa, że dren 

wypadł. Najczęściej dowiaduje się o tym podczas kolejnej 
wizyty kontrolnej u  otorynolaryngologa, który znajdu-
je dren w woskowinie leżącej w przewodzie słuchowym. 
Dreny mogą także wypaść z  przewodu słuchowego na 
zewnątrz. Istnieją również typy drenów zakładanych na-
wet na kilka lat i z reguły wymagają one usunięcia przez 
specjalistę.



Postępowanie po zabiegu

 → Dreny są na tyle małe i lekkie, że pacjent ich nie wyczuwa. 

 → Po zabiegu w znieczuleniu ogólnym najtrudniejsze są 
pierwsze 2-3 godziny. Pacjent nie może pić ani jeść. Po 
kilkugodzinnej obserwacji, najczęściej jeszcze tego sa-
mego dnia może opuścić szpital. W przypadku dodat-
kowej adenotomii (usunięcie przerośniętego migdałka 
gardłowego) pacjent powinien pozostać w szpitalu na 
obserwacji do następnego dnia. 

 → Po zabiegu z uszu może wydobywać się płyn – to pra-
widłowe działanie drenu przy stanie zapalnym ucha. 
Jeśli dzieje się to po dłuższym czasie od zabiegu, a wy-
dzielina ta ma charakter ropny, o  nieprzyjemnym za-
pachu, należy leczyć nieżyt nosa. Przy występowaniu 
wycieku z ucha, zgodnie z zaleceniem otorynolaryngo-
loga, przez ok. 5 dni stosuje się krople z antybiotykiem 
i sterydem. Jeżeli u dziecka z drenem wentylacyjnym 
dochodzi do ostrego zapalenia ucha środkowego, 
przebiega ono w sposób łagodniejszy i nie powoduje 
powikłań.

 → Należy chronić przewód słuchowy przed wodą pod ci-
śnieniem. Wprowadzenie zimnej wody do ucha może 
wywołać nagłe zawroty głowy. Wprowadzenie brudnej 
wody np. z jeziora czy morza może spowodować zakaże-
nie ucha środkowego, a ropny wyciek z ucha spowodu-
je konieczność antybiotykoterapii. Ochronie ucha przed 
wodą służą indywidualne wkładki przeciwwodne, dzięki 
którym dziecko może korzystać z aktywności wodnych. 
Niewskazane jest nurkowanie, podczas którego mamy 
do czynienia z większym ciśnieniem wody. Nie powinno 
się także stosować płynów rozpuszczających woskowinę. 

 → Jeżeli po zabiegu dziecko często wkłada palce do ucha, 
czuje swędzenie, należy skonsultować się z  lekarzem 
otorynolaryngologiem, ponieważ istnieje ryzyko, że 
dren się wysunął.

 → Zalecane jest unikanie wysiłku fizycznego przez kilka 
dni po zabiegu.

 → Pacjent po zabiegu drenażu może podróżować samo-
lotem. 



Możliwe powikłania

Zabieg drenażu wentylacyjnego ucha wiąże się z niewiel-
kim ryzykiem, a powikłania występują bardzo rzadko. 
Ogólne skutki uboczne zabiegu wiążą się z przebytymi in-
fekcjami, zastosowanym znieczuleniem czy podawanymi 
lekami.

 • Powikłania chirurgiczne obejmują: perforację bło-
ny bębenkowej, brak poprawy słuchu, uszkodze-
nie struktur ucha środkowego (głównie łańcucha 
kosteczek słuchowych), skaleczenie i  stan zapalny 
przewodu słuchowego zewnętrznego. Są to jednak 
powikłania bardzo rzadkie.

 • Rzadko zdarza się także przedwczesne wypadnięcie 
drenu. Wówczas konieczne jest powtórzenie zabiegu.

 • Przy wystąpieniu infekcji dren może zostać zatkany 
przez wydzielinę, powodując niedrożność. Nie speł-
nia wtedy swojej funkcji. 

 • Istnieje ryzyko, że wypadający w  procesie gojenia 
dren wpadnie do środka, do jamy bębenkowej. To 
bardzo rzadka sytuacja. Może zostać tam wepchnię-
ty przypadkowo podczas np. czyszczenia ucha lub – 
jeżeli jest niedrożny – może zostać wessany wskutek 

gwałtownych zmian ciśnienia w nosogardle np. przy 
katarze. Jeżeli dojdzie do przemieszczenia drenu do 
jamy bębenkowej konieczna jest interwencja chirur-
giczna.

 • Inne, np. porażenie nerwu twarzowego, zapalenie 
błędnika, zawroty głowy, zaburzenia smaku.



Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS 
kontakt@medincus.pl
tel. +48 666 333 222

Jeżeli obserwujesz u siebie 
wymienione objawy, 
poszukaj pomocy u lekarza.
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Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS

medincus.pl


