
Kikkertundersøgelse af blæren i bedøvelse

1/2x 21.05.2019149080Materiale nr:

Også information om Hexvix og Mitomycin

Vælg farveTil patienter og pårørende

General information

Kikkertundersøgelse af blæren kaldes også cystoskopi.
 
Du skal have foretaget en kikkertundersøgelse af blæren og urinrør i bedøvelse.
Dette foregår ved, at der føres et tyndt kikkertinstrument via urinrøret op i blæren.
Gennem kikkerten bliver blærens slimhinde gennemset, og  der er mulighed for at tage vævsprøver og
fjerne evt. polypper.
 
I nogle tilfælde ordinere lægen, at du skal have indsprøjtet noget farvestof( Hexvix) i blæren inden
operationen. Dette foregår via et tynd kateter som ligges op via dit urinrør til blæren. Farvestoffet skal
forblive i blæren i 1 time, hvorefter du kan lade vandet/farvestoffet i toilette.
( Billede øverst viser hvordan man kan se celleforandringer i almindelig hvidt lys versus blåt lys efter
Hexvix installering)
 
Indgrebet vil både kunne foregå på  Dagkirurgisk afdeling eller med indlæggelse på sengeafdeling, hvor
du skal forvente at være indlagt 1 -3 dage. Læge vil 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.
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Efter operationen: 
Efter indgrebet kan der forekomme blod i urinen. Derfor kan der være anlagt et kateter. Når urinen er
klaret op kan kateteret fjernes.
 
I de tilfælde hvor lægen skønner at polyppen er godsartet og fjernet fuldstændigt, gives forud for
kateterfjernelsen en skylning med Mitomycin (lokal kemobehandling). Mitomycinen skal holdes i blæren
så længe som muligt op til 2 timer. Denne behandling nedsætter tilbagefalds risikoen med 40 til 50 %.
Når kateteret er blevet fjernet, kan der i dagene efter opstå gener i form af forbigående svie ved
vandladning, hyppig vandladning, blod i urinen
 
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.
 
I ugerne efter operationen kan der forekomme blødninger, når sårskorperne i blæren løsner sig. Det
sker især, hvis man løfter tunge ting, eller på anden måde anstrenger sig. Er der kun rødfarvning af
urinen, vil det som regel ophøre uden behandling. Du kan forebygge eventuelle problemer ved at drikke
ekstra meget væske i disse dage.
Kommer der blodklumper eller har du besvær med at lade vandet, vil vi gerne have du kontakter os.
 
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 på Urinvejskirurgi


