Selv-vurderingsskema for mastoidektomi
Marker med cirkel din selv-vurderede præstation fra 1–5.

0. Teknik

1. Antrum
2. Tegmen
3. Sinodurale vinkel
4. Sinus sigmoideus

5. Mastoid tippen
6. Bagvæggen

7. Posterior tympanotomi
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Boret ofte obstrueret, bruger mange
kræfter eller grove bor nær vitale
strukturer, ukorrekte strøg.

Antrum ikke åbnet tilstrækkeligt
(øreknoglerne ikke synlige),
buegangene blotlagt i større omfang.
Tegmen dækket af celler
eller flere større huller.
Vinklen obstrueret
af celler.
Sinus ikke defineret, en del overhæng,
mange celler og større huller.

Digastric ridge ikke veldefineret,
mange tilbageværende celler.

Bagvæggen ikke udtyndet og med
mange celler eller med store huller.
Facialis blotlagt i større omfang. Intet
eller dårligt indkig til det runde
vindues niche.
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Boret for det meste synligt,
oftest tilpas kræfter og fine bor nær
vitale struktur og de fleste strøg
bløde og på langs.
Antrum åbnet (rimeligt indkig til
øreknoglerne), de fleste celler
fjernet, toppen af buegang blotlagt.
Enkelte celler tilbage og få mindre
huller.
Vinklen defineret men med enkelte
celler tilbage.
Sinus defineret, lidt overhæng,
enkelte tilbageværende celler og
enkelte mindre huller.
Digastric ridge identificeret, enkelte
celler.

Bagvæggen udtyndet men enkelte
celler eller mindre huller.
Facialis med enkelte blotlægninger.
Delvist indkig til det runde vindues
niche.

5

Holder altid boret synligt, bruger få
kræfter og fine bor nær vitale
strukturer og bløde strøg på langs.

5

Antrum åbnet med godt indblik til
øreknoglerne, niveauet for laterale
buegang markeret og intakt.

5

Ingen celler eller huller.
Ossiklerne uberørte.

5

Vinklen skarp og uden celler.

5

Sinus veldefineret og uden
overhæng, ingen tilbageværende
celler og ingen huller.

5

Digastric ridge veldefineret,
fulgt mod foramen stylomastoideum
og uden celler.

5

Bagvæggen udtyndet og stort set
uden celler eller huller.

5
Facialis identificeret men
nerveskeden ikke eksponeret i større
omfang. Klart indkig til det runde
vindues niche.
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