Omplacering af P-dialysekateter
Du skal have omlagt dit P-dialysekateter. Kateteret er
ikke placeret rigtigt i bughulen, og derfor skal det flyttes på plads. Det foregår ved en kikkertoperation i
fuld bedøvelse.
Forløbet involverer flere afdelinger, såsom P-dialyseambulatoriet, Nyremedicinsk Sengeafsnit 8Ø, Urologisk Afdeling og operationsafsnittet.

SÅDAN FOREGÅR OPERATIONEN
Undersøgelse dagen før
Du bliver indkaldt til P-dialyseambulatoriet dagen før,
hvor vi vil informere dig om operationsforløbet. Du får
taget blodprøver og et hjertekardiogram (EKG)
Senere samme dag skal du til en forsamtale med en
læge i Urologisk Afdeling samt en anæstesilæge. Lægen vil undersøge dig og skrive journal.
Efter samtalen kan du tage hjem og møde til operation dagen efter, medmindre andet er aftalt.
Når du møder til operationen
Du skal møde til operationen på Urologisk Dagafsnit.
Her bliver du modtaget af en sygeplejerske, og du får
udleveret hospitalstøj og får anvist en seng.
Selve operationen
Lægen laver 3 små huller: 1 hul ved navlen, hvor lægen fører et kikkertinstrument (laporaskop) ind, og 2
huller i siderne, som bruges til et hjælpeinstrument.
Lægen omplacerer P-dialysekateteret og kontrollerer,
at det er rigtigt placeret.
Efter operationen bliver du kørt til opvågningsafdelingen, hvor du bliver observeret. Først herefter bliver
du kørt tilbage til sengestuen på Urologisk Dagafsnit.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Tag afføringsmiddel dagen inden operationen
For at operationen kan foregå så ukompliceret som
muligt, er det vigtigt, at tarmen er tømt for afføring.
Derfor får du udleveret tablet Dulcolax® á 5 mg. Du
skal tage:


2 tabletter om morgenen dagen før operationen



2 tabletter om eftermiddagen dagen før operationen.

Du får også udleveret et afføringsmiddel, et klyx, som
du skal tage på operationsdagen om morgenen.
Mød fastende til operationen
Du skal være fastende til operationen. Hvordan du
skal faste, aftaler du med lægen til forsamtalen.
Medbring din medicin
Om du skal tage din morgenmedicin, afgøres af lægen på Urologisk Afdeling. Medbring din medicin på
operationsdagen.
Rens navlen
Du skal rense din navle med en vatpind med vand og
sæbe inden operationen. Sørg for, at navlen er helt
tør bagefter. Det nedsætter risikoen for at få betændelse i operationssåret.

EFTER OPERATIONEN
Du bliver observeret
Efter operationen bliver du kørt tilbage til Urologisk
Dagafsnit. Her bliver du observeret for eventuel blødning og smerter. Du får tilbudt mad og drikke. Efter
cirka 1 times observation bliver du transporteret tilbage til P-dialyseambulatoriet eller til Nyremedicinsk
Sengeafsnit 8 Ø med taxa eller Falck.
Udskrivelse samme dag
Når du kommer tilbage til P-dialyseambulatoriet må
du bevæge dig til smertegrænsen. Du får tilset forbindingen for at holde øje med blødning. Sig til, hvis du
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har smerter i operationssåret, så du kan få smertestillende medicin.
Ved udskrivelsen aftaler du med sygeplejersken, om
du eventuelt i en periode skal tage et mildt afføringsmiddel for at forebygge forstoppelse.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål til indgrebet, er du velkommen til at
kontakte os.

Kontakt

NÅR DU KOMMER HJEM

P-dialyseambulatoriet
Tlf. 97 66 37 31

Tag smertestillende, hvis du har ondt
Du kan efterfølgende have smerter i operationssåret.
Du kan lindre disse smerter med smertestillende
håndkøbsmedicin, Paracetamol – højst 2 tabletter 4
gange i døgnet.
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Undgå tunge løft
Du bør undgå tunge løft i cirka 4 uger efter operationen.

KONTROL
1-2 dage efter du er udskrevet, skal du møde til kontrol i P-dialyseambulatoriet. Du får udleveret pjecen
’Bad og forbinding’, som sygeplejersken gennemgår
med dig.
Forbindingen skal skiftes 2 gange ugentligt de første
14 dage efter operationen. Det skal foregå sterilt i Pdialyseambulatoriet.
Inden for de første 14 dage skal kateteret skylles
igennem for at sikre, at det virker. Det foregår også i
P-dialyseambulatoriet.
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