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Information om fjernelse af Blæresten og efter udskrivelsen

Vælg farveTil patienter og pårørende

Du har fået konstateret blæresten og er tilbudt en fjernelse af disse ved operation i bedøvelse.
Man går op gennem urinrøret med et kikkertinstrument og knuser eller fanger blærestenene.
 
Det betyder  enten en kortvarig indlæggelse på Sengeafsnit  eller et kort besøg på Dagkirurgisk
afdeling hvor du så udskrives fra samme dag som operationen foregår.
 
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
fasteregler og diabetes, samt hvornår du skal holde pause med dit medicin for diabetes.
•  Du skal faste og tørste - i henhold til Pjecen Bedøvelse som du vil få udleveret.
•  Du skal forberede dig - i henhold til pjecen Badning før operation
• Du bedes medbringe din medicin i originale æsker ved indlæggelsen som afleveres til en

sygeplejerske ved ankomst.
 
Efter operationen

Efter indgrebet kan der forekomme blod i urinen. Derfor kan der være anlagt et kateter.
 
Afhængig af urinens opklaring og hvordan selve operationen er gået kan kateteret evt. fjernes samme
dag.
Hvis blødningen fortsætter  bibeholdes kateteret og du udskrives med en ny aftale om fjernelse af
kateteret via ambulatoriet
  
Udskrivelse

Arbejde/ fysisk aktivitet:
Det er normalt at være træt de første uger efter operationen, men du må genoptage dine daglige
aktiviteter idet omfang du magter det.
 
Ambulant kontrol

Ved udskrivelsen orienteres du om ambulant kontrol og evt. efterbehandling.
 
Mulige komplikationer

Ved enhver operation er der risiko for blødning og infektion.
Tegn på infektion: hyppig vandladning, svie i urinrøret, smerter i flanken, grumset urin og evt. feber.
Sker dette må du henvende dig til egen læge.
 
Ved komplikationer det første døgn efter udskrivelse må du kontakte Urinvejskirurgi,
 sengeafsnittet Tlf. 79 97 38 11,  derefter skal du kontakte egen læge eller vagtlægen.
                                                                      Med venlig hilsen


