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Keglesnitsoperation
Forberedelse
Indgrebet foretages i lokalbedøvelse.
Man må meget gerne ledsages af en pårørende, ven eller kæreste.

Indgrebet
Operationen varer ca. 5 min. og forberedelserne ca. 10 min.
Der sprøjtes lokalbedøvelse omkring livmoderhalsen. Man vil dog hele tiden kunne mærke, at der
bliver rørt ved én, men der burde ikke være smerter. Medens bedøvelsen virker, fjerner lægen det
yderste af livmoderhalsen, svarende til hvor de forandrede celler er påvist.
Det fjernede vævskeglen bliver sendt til mikroskopisk undersøgelse på sygehuset.
Indgrebet anbefales foretaget udenfor menstruationsperioden.

Efter indgrebet
Efter indgrebet kan der bliv lagt en gazetampon op i skeden. I så fald skal denne blive liggende til
næste dags morgen.
Man skal køres hjem og holde sig i ro de første 2 døgn dvs. ligge ned i seng eller sofa.
Der kan gå op til 5 uger før man modtager skriftlig besked per mail med svar på undersøgelsen af
det fjernede væv, og plan/anbefaling for det videre forløb.

Normale følger
Smerter: Det er almindeligt, at der kommer lette menstruationslignende smerter efter indgrebet.
Som regel aftager smerterne efter nogle timer. De må gerne tage smertestillende
håndkøbsmedicin, f.eks. Panodil eller Ipren. Følg anvisningen på glasset.
Blødning: I den første tid efter indgrebet vil der være lidt blødning eller brunligt udflåd, men det
aftager gradvist i løbet af 2-3 uger. For at undgå infektion skal De bruge bind ikke tamponer, og De
skal undgå samleje, karbad, svømmehal og hav bad til blødningen er ophørt.

Sygemelding
Der tilrådes sygemelding i 3 dage efter operationen, og undgåelse af sport og tunge løft i 1 uge.

Komplikationer
Indenfor de første par uger kan der i sjældne tilfælde opstå unormal, kraftig blødning eller
underlivsbetændelse.
Indenfor klinikkens åbningstid er man velkommen til at ringe op, og aftale en akut kontroltid her på
stedet.
Udenfor klinikkens åbningstid skal man derimod kontakte vagtlægen, og fortælle, at man har fået
foretaget en keglesnitsoperation i lokalbedøvelse.

Fremtiden
Graviditet: Keglesnitsoperation har normalt ingen betydning for muligheden for at gennemføre en
normal graviditet.
Seksualliv: Keglesnit i livmoderhalsen har ingen indflydelse på seksuallivet.
Er der yderligere spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte klinikken.
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