
Når drengens testikler ikke er i pungen. 
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Operativ indgreb hvor testiklen fikseres i pungen. 

Vælg farveTil patienter og pårørende

Din søn bliver om kort tid indlagt for at få testiklerne opereret på plads i pungen.
 
Baggrunden for operationen

Testiklerne dannes i bughulen, og ved fødslen er derpå plads i pungen hos de fleste drenge.
Hos ca. 2 procent af alle nyfødte drenge er den ene eller begge sider af pungen tom, fordi den ene eller
begge testikler ikke er sunket ned i pungen.
Hos nogen synker testiklerne ned af sig selv, men hos andre er det nødvendigt at operere for at få dem
på plads.
Operationen har til formål at sikre, at testiklerne kan producere sæd på normal vis. Desuden skal
operationen hindre, at drengen får smerter eller problemer, fordi han "ser anderledes ud".
 
Operationen

Selvom der er problemer i begge sider af pungen, blive han kun opereret i den ene side af gangen.
Indgrebet sker i lysken ligesom ved brok.
Lægen løsner testiklen og sædstrengen fra det væv, der har bundet den fast, og syr derefter testiklen
fast så langt nede i pungen som muligt.
Operationen foregår i fuld bedøvelse og varer ca en time.
 
Efter operationen

Når drengen vågner efter operationen, kan han have lette trækkende smerter.
De kan lindres med almindelige smertestillende tabletter. Det er ganske normalt, at det opererede
område er let hævet.
Han behøver ikke at ligge i sengen efter operationen, men skal forholde sig i ro den første tid.
Sport og cykling skal undgås de første 2-3 uger.
 
Hævelse og smerter

Hvis der kommer kraftig hævelse i pungen eller lysken, hvis huden bliver misfarvet, eller hvis der opstår
feber og /eller stærke smerter, skal du kontakte lægen.
Opstår smerterne/hævelsen indenfor det første døgn efter operationen, skal du kontakte:
Urinvejskirurgi.
Opdager du at testiklerne igen forsvinder fra pungen, skal du kontakte egen læge.
 
Eventuelle tråde i huden fjernes hos din egen læge ca. 10 dage efter operationen. Operations resultat
kontrolleres i ambulatoriet 3 måneder efter operationen.
 
Spørgsmål
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at spørge afdelingens personale.
Du kan ringe på tlf: 7997 38 00
 
Venlig hilsen personalet på Urinvejskirurgi


