Keglesnit
Læs venligst vejledningen om celleforandringer på bagsiden.
På baggrund af svaret på din celleprøve er det aftalt, at du skal have foretaget et keglesnit.
Indgrebet foregår i lokal bedøvelse, og du skal ikke møde fastende. Det er muligt at foretage indgrebet,
selv om du har en spiral.
Indgrebet og forberedelserne hertil varer ca. 30 min. Du skal have en pårørende med, som kan vente
på dig i venteværelset, og som kan transportere dig hjem bagefter.
Forberedelse:
2 timer inden operationen bør du tage noget smertestillende. Du må gerne tage 2 stk. Pamol og 2 stk.
Ipren/Ibumetin 200 mg.
Indgrebet:
Du skal ligge ned til indgrebet lige som til underlivsundersøgelse.
Der startes med at lokalbedøve livmoderhalsen med en ganske tynd kanyle. Lige i begyndelsen kan det
spænde og svie lidt, og du kan mærke, at der bliver rørt ved dig.
Når bedøvelsen virker, kan du stadig mærke, der bliver rørt ved dig, men der skal ikke være smerter.
Nu fjernes det yderste af livmoderhalsen, hvor de forandrede celler er påvist.
Det fjernede væv sendes til mikroskopisk undersøgelse.
Selve indgrebet foregår med en lille elektrisk tråd, og der kan fremkomme fornemmelse af varme i
skeden.
Både apparaturet til indgrebet og udsugningsanlægget støjer en smule i lokalet.
Det er en god ide selv at medbringe egen musik og høretelefoner.
Efter indgrebet:
Det er almindeligt, at der kommer lette menstruationslignende smerter efter indgrebet, og hvis du har
behov for det, kan vi supplere med smertestillende Seractiv 400 mg. Du må de næste dage gerne tage
almindelig håndkøbsmedicin i form af Pamol og evt. Ipren/Ibumetin.
Du får evt. udleveret nogle tabletter, som kan stoppe blødningen, hvis der skulle komme en blødning
som er kraftigere end din vanlige menstruationsblødning. Sygeplejersken vil informere dig om dette.
De første dage efter indgrebet kan der være blødning. Blødningen må ikke være kraftigere end
menstruation og skal aftage over 2-3 uger. Blødningen vil oftest blive afløst af udflåd, som kan lugte
lidt.
Omkring 10 dage efter indgrebet kan der komme frisk blødning igen, når sårskorpen løsner sig.
For at undgå infektion skal du bruge bind og ikke tamponer, og du skal undgå samleje, karbad og
svømmehal i 3 uger efter indgrebet.
Du skal holde dig i ro de første 2-3 dage, men de fleste kan gå på arbejde derefter.
(Hvis du har tungt arbejde tilråder vi sygemelding i op til 8-10 dage)
Pga. øget blødningsrisiko kan indgrebet ikke foregå, mens du har menstruation, og det er bedst at
foretage indgrebet lige efter en menstruation.
Vedrørende efterkontrol: Du bliver kaldt ind til en kontrol efter 6 mdr. Se vejledningen vedrørende
celleforandringer/bagsiden.
Komplikation: Livmoderhalskanalen kan blive forsnævret efter en keglesnitsoperation. Det betyder, at
det kan være vanskeligt at tage en celleprøve derfra. En udvidelse af kanalen (lokalbedøvelse), kan løse
dette problem.
Indgrebet har som hovedregel ingen indflydelse på muligheden for at blive gravid, men der er en lidt
øget forekomst af for tidlig fødsel.
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