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Operativ fjernelse af forhudsforsnævring.

Vælg farveTil patienter og pårørende

Phimosis

Ved forhudsforsnævring er åbningen i forhuden for lille til at den kan trækkes tilbage over
penishovedet. Dette kan medføre vandladningsbesvær, betændelse under forhuden og smerter ved
rejsning af penis (erektion)
Ved operationen fjerner man en del af eller hele forhuden( omskæring).Operationen varer ca. 1 time.
Børn og unge bliver opereret i fuld bedøvelse. Voksne i lokal bedøvelse.
 
Indgrebet vil både kunne foregå på Dagkirurgisk afdeling eller med indlæggelse på sengeafdelingen,
hvor du skal forvente at være indlagt 1 dag. Lægen vil vurdere hvad du er bedst egnet til.
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 til
din 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 operationen:
Ved enhver operation er der risiko for blødning og infektion
 Der kan være hævelse, misfarvning og ømhed ved såret de første dage,
uden at det betyder noget. Smerterne er sjældent større end de kan lindres med milde smertestillende
tabletter.
Duvil få udleveret en tube med smertestillende gel (Lidocain). Gelen kan du smøre på såret før
vandladning.
Der vil være en forbinding over såret efter operationen. Når denne falder af, ofte i forbindelse med
første vandladning, skal såret ikke længere være dækkes med forbinding.
Det er vigtig med god hygiejne efter operation. Vi anbefaler daglig brusebad eller brusning af såret
med håndbruser med lunkent vand. Trådene i såret opløser sig selv og skal derfor ikke fjernes.
 
 Arbejde/ fysisk aktivitet:
Du skal forholde dig i ro det første døgn.
Arbejde og skolegang kan genoptages efter få dage.
 Seksuallivet kan normalt genoptages efter 2-3 uger.
 
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, Urinvejskirurgi


