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Operation for spermatocele / hydrocele og Varicocele

Vælg farveTil patienter og pårørende

Generel information
 
Sædbrok(spermatocele) Et sædbrok er en lille vandknude ved bitestiklen. Det indeholder af og til sæd
og ikke vand. Det er ufarligt, men kan være meget generende. Ved en operation, laver lægen et lille snit
på pungenog den lille vandknude bliver skåret ud af bitestiklen.
 
Vandbrok( hydrocele): Et vandbrok er en væskeansamling omkring testiklen. Det er ufarlige, men kan
være meget generende. Læge lægger et lille snit i pungen. Det meste af hinden omkring testiklen bliver
fjernet. Den del af hinden, der sidder tilbage, bliver hæftet fast bag på testiklen, og kan derefter ikke
danne vandbrok mere.
 
Årebrok (varicocele): En årebrok er en udvidelse af blodårene i øverste del af pungen. De udvidede
blodårer skyldes næsten altid dårlige veneklapper, ligesom åreknuder på benene. Det er ufarligt, kan
give tyngde fornemmelse og i sjældne tilfælde genere pga. størrelsen.
Operationen foregår som en lille kikkertoperation. Lægen laver 3 små snit på maven. Med
kikkertinstrumentet overskæres venen og lukkes.
 
Indgrebene varer ca. 1/2 time.
 
Indgrebet vil både kunne foregå på Dagkirurgisk afdeling eller med indlæggelse på sengeafdeling, hvor
du skal forvente at være indlagt 1 dag. Læge vurdere hvad du er bedst egnet til.
 
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.
 
Hvis du skal have foretaget en vandbrok eller sædbrok operation, skal du fjerne hår, se figur 19.
Skal du have foretaget en årebrok, skal du fjerne hårene som ved figur 18 på næste side.
 
Det er vigtigt, at du ikke har sår eller rifter omkring operationsstedet på pungen. Det er en god ide, at
du tager tøj på, der ikke strammer omkring pungen.
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Efter operationen: 
Operationssåret bliver dækket med et plaster/
forbinding. Denne bør sidde 1-2dage.Efter 24
timer må du gerne tage brusebad. Du bør ikke
tage karbad de følgende 14 dage.
 
Udskrivelse:
 
Arbejde/fysisk aktivitet
I de første 2 uger efter operationen bør du
afholde dig fra løfte tunge ting arbejde. Men du
kan genoptage almindeligt erhvervsarbejde
allerede efter få dage.
 
Mulige komplikationer
Ved enhver operation er der risiko for blødning
og infektion,
Der er ligeledes en risiko for nedsat
sædkvaliteten ved en årebrok operation
(varicocele)
 
Pungen kan være øm og misfarvet nogle dage
bagefter. Bliver hævelsen eller ømheden udtalt,
eller får du feber, bør du kontakte:
 
Urinvejskirurgi, sengeafsnit
Telefon 79 97 38 11
 
Får du problemer senere, skal du kontakte din
egen læge eller vagtlæge.
Der er ingen ambulant opfølgning. Du afsluttes
til egen læge.
 
 
Med venlig hilsen
Personalet på Urinvejskirurgi
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