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Du skal have fjernet dit blærekateter

Vælg farveTil patienter og pårørende

Det foregår på Urinvejskirurgi.
Du kan forvente, at du skal være der 3-4 timer, og at du kan tage hjem senere på dagen.
Vi anbefaler, at du tager noget læsestof eller anden underholdning med.
Hvis du får medicin, beder vi dig medbringe en medicinliste.
 
Før din tid i ambulatoriet (hvis du er en mand)er der lavet en elektronisk recept af vores læge på en
medicinsk behandling som har en afslappende virkning på prostata (blærehalskirtlen) sådan at
strålekraften og blæretømningen bedres.
Medicinen afhentes på apoteket.
Medicinen kan hedde Tamsin/ Omnistad/ Tamsulosin/ Miktosan o.a. af 0,4 mg som administreres x 1
dagligt.
Bivirkning kan være svimmelhed og tabletten kan med fordel tages til nat for ikke at mærke til
bivirkninger.
Medicinen op startes 5 dage før du møder.
Ved voldsomme bivirkninger ophør da med medicinen.
 
Inden vi fjerner dit blærekateter, vil vi i mange tilfælde vælge, at fylde blæren op med saltvand. Det gør
vi gennem dit blærekateter.
Når vi fylder saltvand ind i din blære vil du sandsynligvis opleve vandladningstrang. Saltvandet betyder
at din blære ikke er helt tom, når vi fjerner dit kateter.
Derfor vil du sandsynligvis opleve, at du hurtigt skal lade vandet første gang.
Det gør normalt ikke ondt at få fjernet kateteret, men måske vil du opleve, at det er lidt ubehageligt.
Efter dit blærekateter er fjernet, kan du opleve svie ved vandladning, hyppig vandladning og/eller
besvær med at kontrollere vandladningen. Symptomerne forsvinder som regel efter et par dage.
Det er vigtigt, at du drikker godt efterfølgende for at skylle din blære godt igennem.
Vi anbefaler, at du drikker 1 1/2 - 2 liter dagligt.
Efter vandladning vil vi skanne dig på maven for at se, hvor godt du tømmer blæren. Vi vil med
skanneren kunne se, om du har noget resturin stående i blæren efter vandladning.
Hvis det viser sig, at du ikke kan lade vandet eller, at du har en stor mængde resturin i din blære efter
vandladning, er der flere behandlingsmuligheder, som vi vil drøfte med dig.
 
Der er altid lagt en plan, når du går hjem, hvad enten det er uden kateter eller med genanlagt kateter.
Indenfor de første 24 timer efter du er blevet udskrevet, er du velkommen til at ringe til Urinvejskirurgi
på tlf: 79 97 38 11 (der er døgnåbent), hvis du oplever problemer.
Hvis der er gået mere end 24 timer, skal du ringe til din egen læge, vagtlæge eller din
hjemmesygeplejerske.
 
Yderligere information: Kontakt vores sekretær på tlf: 79 97 38 00 på hverdage.
Med venlig hilsen Personalet
Urinvejskirurgi, SHS


