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Anlæggelse og skift af JJ-kateter

Vælg farveTil patienter og pårørende

Det er blevet konstateret at du har en
afløbshindring fra din nyre til din blære og for at
aflaste nyren indlægges et lille kateter ( JJ-
kateter, se billede) i let rus eller fuld bedøvelse.
Det kaldes en "operation".
Når du er bedøvet fører lægen et
kikkertinstrument op i gennem urinrøret til
blæren. Der føres et tyndt rør (et JJ-kateter se
billede) op i nyren. Dette indvendige kateter
fører urinen fra nyren og ned i blæren. Ved
"operationens" afslutning lægges der evt. et
kateter i blæren som fører urin ud i en urinpose.
JJ-kateteret kan være med en lille magnet og
fjernes ambulant indenfor 30 dage med en
magnet som føres op gennem urinrøret.
 
 
Selve forløbet kan foregå via Dagkirurgisk
afdeling og eller ved akut eller planlagt
indlæggelse på Sengeafsnit , Urinvejskirurgi.
 
Før "operationen":
• Får du blodfortyndende medicin, vil lægen

senest på forundersøgelses dagen, drøfte med
dig, hvorledes du skal forholde dig.

• Har du diabetes, vil du på
forundersøgelsesdagen få besked på hvordan
du skal forholde sig tildin diabetes.

• Du skal faste og tørste - i henhold til Pjecen
Bedøvelse som du vil få udleveret.

• Du skal forberede dig - i henhold til Badning
før operation som du ligeledes får udleveret.

• Du bedes medbringe din medicin i originale
æsker ved indlæggelsen som afleveres til en
sygeplejerske ved ankomst.

 
 
 
 
 

 
 
Efter "operation":
Ved enhver operation er der risiko for infektion
og blødning.
 
Hvis der er anlagt blærekateteret fjernes dette
oftest om eftermiddagen samme dag.
Efter kateteret er fjernet kan du få svie ved
vandladning, hyppig vandladning og besvær
 med at kontrollere vandladningen.
Symptomerneforsvinder hyppigst efter nogle
dage.
 
Udskrivelse:
Ved indlæggelse -
Du vil blive udskrevet samme dag eller dagen
efter operationen.
 Fra Dagkirurgisk afdeling kan du udskrives efter
fri vandladning.
 
 
 Arbejde / Fysisk aktivitet:
Du skal forholde dig i ro de første dage men kan
genoptage arbejde hvis der ingen gener er og
afhængig af arbejdsbyrde. Der vil være
individuelle hensyn.
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Det indvendige kateter (JJ-kateter) kan blive
liggende i 3-12 måneder. Det er individuelt, hvor
ofte kateteret skal skiftes og sker på baggrund
af en lægelig vurdering. Kateteret kan fjernes
ambulant. Det kræver ikke forudgående faste.
 
 
JJ-kateteret kan give anledning til
 blæreirritation -hyppig og evt.
smertefuldvandladning - og smerter i flanken.
 
 
Disse symptomer kan sædvanligvis behandles
effektivt med håndkøbsmedicin, f.eks. Panodil.
 
 
Du kan også opleve at få lidt blod i vandet, rosé
farvet urin, dette er også normalt, da kateteret
kan genere slimhinden.
 
 
Hvis du får feber, voldsomme smerter eller
blødning indenfor 24 timer efter skift eller
anlæggelse må du kontakte afdelingen på
79973811
.Derudover kontakt egen læge.
 
 
Med venlig hilsen
Personalet, Urinvejskirurgi Tlf. 79 97 38 00
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