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Operativ fjernelse af kønsvorter (kondylomer)

Vælg farveTil patienter og pårørende

Generel information 

Kondylomer er en virusinfektion, der smitter ved seksuel kontakt. Behandlingen er rettet mod synlige
kondylommer. Mens du er bedøvet, fjerner lægen kondylomerne i området, enten ved at skære eller
brænde dem væk.
Man kan godt have virus i celler, der endnu ikke har givet kondylomer. Derfor er det vigtigt, at du selv
holder øje med, om du skulle få tilbagefald. Hvis du ikke har en fast seksuel partner anbefaler vi brug af
kondom.
Indgrebet foretages i fuld bedøvelse, og varer ca. 30 minutter.
Du bliver observeret i 1-2 timer, hvorefter du kan tage hjem. Sygeplejersken tilser dig og inden
udskrivelse har du mulighed for at tale med lægen.
 
Før operationen
• Får du blodfortyndende medicin, vil lægen senest på forundersøgelsesdagen, drøfte med dig,

hvorledes du skal forholde dig.
• Har du diabetes, vil du på forundersøgelsesdagen få besked på hvordan du skal forholde til din

diabetes.
• Du skal faste og tørste - i henhold til pjecen Bedøvelse som du vil få udleveret.
• Du skal forbedres - i henhold til pjecen Badning før operation, som du vil få udleveret.
• Du bedes medbringe din medicin i originale æsker ved indlæggelsen, som afleveres til en

sygeplejerske ved ankomst.
 
Efter operationen 

Det er almindeligt, at der er svie efter indgrebet. Det tager som regel af efter nogle timer. Du må gerne
tage smertestillende håndkøbsmedicin.
Efter indgrebet kan der de første timer være ganske let blødning. Senere vil der komme brunligt
udflåd/brunlig siven. For at undgå infektion skal du ikke gå i karbad, svømmebad eller havbad indtil
blødning og udflåd er ophørt. Det tager ca. 2 uger. Brug gerne håndbruseren til at skylle dig forneden.
 
Udskrivelse
Arbejde/ fysisk aktivitet:
Det er ofte muligt at gå på arbejde dagen efter.
 
Ambulant kontrol

Hvis der er behov for ambulant opfølgning, foregår dette ved egen læge.
 
Mulige komplikationer

Ved enhver operation er der risiko for blødning og infektion.
Komplikationer er sjældne, men der kan opstå infektion i sårene. Det viser sig som ildelugtende
udflåd, smerter og/eller feber.
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Ved komplikationer det første døgn efter udskrivelse må du kontakte Urinvejskirurgi,
sengeafsnittet Tlf. 79 97 38 11, hvis der opstår problemer derefter skal du kontakte egen læge eller
vagtlægen.
 
Med venlig hilsen
Personalet på Urinvejskirurgi
 


