Patientvejledning

Urodynamisk
undersøgelse
Cystometri med trykflow

Du skal have foretaget en urodynamisk
undersøgelse. Formålet er at måle:
• Trykket i blæren under opfyldning og
i forbindelse med blæretømning
• Hvor meget blæren kan rumme
• Kraften på strålen ved vandladningen
• Hvor meget urin, der er tilbage i blæ
ren, efter vandladning

I forbindelse med dette sidder du ned,
hvis du er kvinde eller står op, hvis du
er mand.

Forberedelser

Undersøgelsen slutter med, at du
lader vandet i en tragt, mens kate
teret endnu er i blæren. For at sikre
det bedst mulige resultat, foretages
undersøgelsen 2 gange efter hin
anden. Såfremt katetrene falder ud i
forbindelse med vandladningen, bliver
der lagt nye, men ellers anvendes de
samme katetre igen.

Når du møder til undersøgelsen, skal
du kunne lade vandet til en urinprøve.
Hvis du har blærebetændelse, kan det
være nødvendigt at udsætte under
søgelsen, indtil blærebetændelsen er
behandlet.

Hvordan foregår
undersøgelsen?
Du ligger på et leje, mens sygeplejer
sken vasker dig af omkring urinrøret.
Herefter får du en bedøvende gel i
urinrøret.
Du får lagt et lille kateter (tyndt plastik
rør) op i blæren og et kateter i ende
tarmen. Nogle gange anvendes der 2
elektroder, som sættes ved endetarms
åbningen. Katetreneer forbundet med
en trykmåler, der hele tiden registrerer
trykændringerne i blæren under fyld
ning og tømning af blæren. Gennem
kateteret fyldes blæren langsomt op
med saltvand, indtil du føler vandlad
ningstrang.
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Du skal under undersøgelsen fortælle,
hvornår du:
• Har begyndende vandladningstrang
• Har normal vandladningstrang
• Ikke kan holde dig mere

Hvor lang tid varer
undersøgelsen?
Du skal regne med, at undersøgelsen
varer ca. 1 time.

Gør det ondt?
Det føles ubehageligt at få lagt kate
trene, men det gør ikke ondt.
Det mindsker ubehaget og letter un
dersøgelsen, hvis du prøver at slappe
helt af.

Efter undersøgelsen
Der kan være svie og lidt blod i urinen
ved de første vandladninger. For at
undgå blærebetændelse, skal du
drikke lidt mere, end du plejer resten
af dagen.

Resultat af
undersøgelsen

Efter nogle dage får du besked af
speciallægen.

Patienttilfredshed
For at vi fortsat kan yde den bedste
pleje, behandling og service, beder vi
dig venligst udfylde vores tilfredsheds
undersøgelse, som du vil modtage
på mail, såfremt du har givet tilladelse
hertil. Såvel positivsom negativ kritik
er vigtig for os i vores bestræbelserpå
at yde det bedst muligebehandlings
forløb for vores patienter.

Skulle du ikke ønske dette, kan du
læse nærmere om klagemuligheder
på Patientombuddetshjemmeside:
www.patientombuddet.dk. Her finder
du vejledning og klageskema.
Ønsker du at søge om erstatning for
fejl, du mener, der er begået, retter du
henvendelsetil Patientforsikringen.
Se vejledning og klageskema på
www.patientforsikringen.dk.

I alle afdelinger er der opstillet
standere,hvor vi spørger dig, om du
vil anbefale Aleris-Hamlet til andre. Du
afgiver dit svar med blot ét tryk på den
smiley du synes passer bedst.
Eventuelle klager over dit forløb på
Aleris-Hamlet beder vi dig venligst
fremsende direkte til Aleris-Hamlets
direktion, att. Den Virksomheds
ansvarlige læge, Aleris-Hamlet
GyngemoseParkvej 66, 2860 Søborg.
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Aleris-Hamlet Hospitaler - Vest
Aalborg

Esbjerg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris-hamlet.dk

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris-hamlet.dk

Aarhus

Herning

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris-hamlet.dk

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris-hamlet.dk

Aleris-Hamlet Hospitaler - Øst
København

Ringsted

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris-hamlet.dk

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris-hamlet.dk

www.aleris-hamlet.dk

Telefon åbningstider i kundeservice
Mandag - torsdag
Fredag
Lørdag - søndag

Vest
8 - 18
8 - 15
Lukket

Øst
8 - 18
8 - 16
Lukket
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