
 

Skúli/dagstovnur 

Barnið kann fara aftur á stovn, tá tað ikki hevur fepur longur og kann 

spæla við hini børnini.  Um tað rennur úr oyrunum, kann barnið fara 

á stovn aftur, tá hetta ikki elvir til trupulleikar. Tað er gott, um tað er 

gjørligt at hava barnið heima í nakrar dagar eyka, tí so er minni 

møguleiki fyri, at barnið verður smittað við øðrum sjúkum, tí tað er 

serliga viðbrekið fyrstu dagarnar. 

 

Latínska navnið 

Otitis media acuta 
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Millumoyrabruni 
Vegleiðing til foreldur 



Hvat er millumoyrnabruni? 

Millumoyrnabruni er vanliga ein eftirsjúka til undanfarandi 

krímsjúku, har virus ella bakteriur fara frá svølginum upp í mil-

lumoyra. 

Fyrr kom millumoyrnabruni ofta orsaka av álvarsomum bakte-

rium, men á okkara døgum er vanliga talan um milda sjúku. Vit 

halda ikki, at mjólkaallergi er ein atvold til millumoyrnabruna. 

 

Sjúkutekin 

Oyrnapína og møguligur fepur eru vanligastu sjúkueyðkennini 

hjá stórum børnum. Hjá lítlum børnum sæst kanska mest 

órógv, ógvusligur grátur, fepur ella spýggja. Vanliga er pínan 

ringast um náttina, tá barnið liggur lágt við høvdinum. Tí er tað 

eitt gott hugskot at hækka høvdalagið. 

Sjúkan varir vanliga bert fáar dagar, men tað kann draga út. 

Álvarsom fylgdarsjúka við spjaðing av bakterium sæst næstan 

ikki longur. Mest týðandi fylgisjúkan er varandi undirtrýst og 

væta í millumoyranum, ið kann niðurseta hoyrnina.  

 

Nær skal ein leita sær hjálp? 

Barnið eigur at verða kannað av lækna (ella sjúkrarøktarfrøðin-

gi), um eitthvørt ørkymlandi er við støðuni. Verið serliga ansin 

um pínu og órógv ella grát uttan orsøk. Lækkar fepurin ikki 

aftaná nakrar dagar, ella rennur tað úr oyranum í meira enn 

nakrar fáar dagar, skal barnið aftur kannast. 
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Aftan á eyðsæddan millumoyrnabruna mæla vit til eftirkanning 

hjá oyrnalækna aftan á nakrar vikur at tryggja sær, at tað ikki 

savnar seg varandi væta í millumoyranum. 

 

Viðgerð 

Flestu tilburðirnir verða lektir næstan eins skjótt uttan penicil-

linviðgerð sum við. Hugburðurin til penicillin er ymiskur millum 

læknar, men ringir tilburðir verða næstan altíð viðgjørdir við 

penicillin. 

Paracetamol (Pamol, Panodil mikstur,Panodil Flash, panodil 

Zapp, Pinex,) kann nýtast, um barnið hevur pínu (dosis uml. 10

-15 mg pr. kg likamsvekt, givið í mesta lagi 4-5 ferðir dagliga). 

Nasadropar (til at opna luftleiðina gjøgnum nøsina og harvið 

tálma undirtrýstinum í millumoyranum) verða stundum nýttir, 

men tað er ikki heilt víst, at teir hjálpa.  

Er nógv pína, dregur tað út, ella er ov nógvur vágur, kann oy-

rnalæknin prika hol á trummuhinnuna  

(paracentese). Holið letur seg aftur av sær sjálvum og skaðar 

ikki hoyrnina. 

 

Fyribyrging 

Er í royndum trupul við tað at tá skal sleppast undan kríms-

júkum. Eru áhaldandi trupulleikar kann ein loysn  

vera, at dren verður lagt í trummuhinnuna.  
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