
Prostatabiopsi i fuld bedøvelse
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Information om vævsprøvetagning af blærehalskirtlen i fuld bedøvelse.

Vælg farveTil patienter og pårørende

General information
Du er blevet henvist til en prostatabiopsi i fuld bedøvelse, Her vil der blive udtaget vævsprøve fra
blærehalskirtlen. For at udelukke at der er kræft i din prostata.
Under operation vil lægen indføre en ultralyd scanner ind i endetarmen og derfra tages der 12 små
vævsstykker fra blærehalskirtlen, som derefter sendes til undersøgelse.
Da vævsprøverne taget gennem endetarmen, er der risiko for en infektion. Du får derfor udleveret
antibiotika tabletter du skal tage inden vævsprøvetagning og efter vævsprøvetagning( om aftenen)
 
Før operationen
• Får du blodfortyndende medicin, vil lægen seneste på forundersøgelsesdagen, drøfte med dig

hvorledes du skal forholde dig.
• Har du diabetes, vil du på forundersøgelsesdagen få besked på hvordan du skal forholde dig til din

diabetes.
• Du skal fast og tørste - i henhold til pjecen: Bedøvelse, som du vil få udleveret.
• Du skal forbedrede dig - i henhold til pjecen: Badning før operation, som du vil få udleveret.
• Du bedes medbringe din i originale æsker ved indlæggelsen som udleveres til en sygeplejerske ved

indlæggelsen.
• Du skal tage 1 tbl. antibiotika om morgenen på din operations dag, som du får udleveret på

forundersøgelsesdagen.
 
Efter operation

Til sengetid på operationens dagen, skal du tage 1 tbl. antibiotika,( samme som du har skulle tage inden
operationen) Denne tbl. udleveres på forundersøgelsesdagen.
 
Arbejde/fysisk aktivitet
Undgå cykling, løb eller anden fysisk hårdt arbejde i de første par dage efter vævsprøvetagning
Hvis der er blod i urin og afføring, skal du være tilbageholdende med overnævnte, indtil blødning er
stoppet.
 
Ambulant kontrol
Du får udleveret et brev på forundersøgelsesdagen, med tid til en samtale og  svar på prostata
prøverne. Disse gives på Urinvejskirurgisk Ambulatorium. Vi anbefaler at du tager en pårørende med til
samtalen.
 
Mulige komplikationer
Ved enhver operation er der risiko for blødning og infektion. Der kan forekomme blod i urinen og i
afføringen. Dette ophører efter få dage. Ligeledes kan sæden være misfarvet i sæden op til et par uger.
Hvis du oplever temperaturforhøjelse, voldsom blødning, smerter eller influenza lignede symptomer
SKAL du  kontakte: Urinvejskirurgisk Tlf: 79 97 38 11.
 


