
Blæreskylning med Mitomycin - efter
operation og som vedligeholdelsesskylning.
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Efter operation og polypfjernelse

Vælg farveTil patienter og pårørende

Du skal have fjernet en polyp fra
urinblæren ved en kikkertoperation,
der afsluttes med anlæggelse af et
blærekateter.
Hvis urologen på dette tidspunkt
vurderer, at polyppen er fjernet
fuldstændigt, vil du, hvis det er
praktisk muligt indenfor 24 timer,
bliver tilbudt en blæreskylning med
Mitomycin.
Formålet er at nedsætte risikoen for
tilbagefald i form af nye
blærepolypper med 40-50 %.
Du kan komme ud for, at skylningen
undlades, såfremt urinen er
vedvarende blodig eller din kliniske
tilstand efter operationen gør
skylningen uhensigtsmæssig.
 
Behandlingen kan også foregå som ambulant
vedligeholdelsesskylninger som du informeres
om før udskrivelse.
 
Forberedelse

Du bør undgå at drikke væske et par
timer inden behandlingen og under
blæreskylningen for at mindske
urinproduktionen.
Såfremt skylningen gennemføres,
varer den 2 timer og foregår
umiddelbart inden blærekateteret fra
operationen fjernes.
 
Behandlingen

Selve proceduren foregår således:
Mitomycinopløsningen skylles opi blæren via
kateteret.
Systemet lukkes og opløsningen
forbliver i blæren i 2 timer.
Du skal nu blive liggende på ryggen

i 30 minutter, derefter 30 minutter
på højre side, 30 minutter påvenstre side og til
slut 30 minutterpå ryggen igen.Til sidst tømmes
blæren for opløsningen via
 
 blærekateter og kateteret fjernes hvis der ikke
er indikation for at skal bibeholdes.
I vissetilfælde er det ikke muligt at holde
opløsningen i blæren i 2 timer,men effekten af
behandlingen ses også ved kortere behandling.
 
Ubehag under behandlingen

Du kan få stærk vandladningstrang,som kan
afhjælpes medsmertestillende medicin.
 
Bivirkninger

Mitomycin er en cellegift.De hyppigste
bivirkninger er smertefuld eller hyppig
vandladning,blærekrampe (10%) eller hududslet
(1-3%). Derudover ses der blåfarvning af
Mitomycinskylningurinen, det første døgn efter
skylning.
 
Prævention

Det anbefales at bruge kondom under samleje
en uge efter behandlingen Da Mitomycin er
miljøfarligt, omgås personalet materiale,
beholdere,katetere osv. medbeskyttelses
foranstaltninger, som kittel, handsker og
beskyttelsesmaske.
Med venlig hilsen Personalet, Urinvejskirurgi,
SHS
 
 


