Patientvejledning

Kikkertundersøgelse
af blæren
Cystoskopi

En cystoskopi er en kikkertundersøgelse af urinrøret
og blæren. Den bruges til at afsløre forandringeri
disse.
Når du møder til en cystoskopi
undersøgelse, vil vi gerne starte
med at undersøge din vandladning
og urin. Du skal derfor møde med
fyldt blære/”tissetrang”. Du bliver ved
ankomstanvist et special toilet. Hvis
der er tegn på blærebetændelse, må
undersøgelsen muligvis udsættes,
indtil betændelsen er behandlet.

Hvor lang tid tager
undersøgelsen?
Undersøgelsen tager ca. 10 min., og
du kan tage hjem umiddelbart efter.

Undersøgelsen
Du ligger på ryggen på et
undersøgelsesleje.

Cystoskopi vil altid blive anvendt, hvis
du fx har blod i urinen eller hyppige
blærebetændelser.
Ved en cystoskopi undersøges
blærens slimhindefor polypper,
udposninger,fortykkelser, svulster,
sår eller stendannelser.Slimhinden
vurderes også som helhed, om den
er irriteret eller bleg, eller om der er
belægninger.Endelig studeres over
gangen til urinrøret nøje. Undersøgel
sen udføres normalt ambulant i lokal
bedøvelse med et såkaldt cystoskop.

Hvad er et cystoskop?
Cystoskopet er en cirka 35 cm lang,
tynd fleksibel kikkert med egen
lyskilde på spidsen. Gennem en
ekstra kanal kan der, samtidig med at
undersøgelsenforegår, sprøjtes salt
vand ind i blæren, så den folder sig ud.
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Først bliver du vasket af omkring
urinrøret. Derefter sprøjtes
lokalbedøvendegel op i urinrøret.
Cystoskopet føres igennemurinrøret
til blæren. Under undersøgelsenfyldes
lunkent saltvand i blæren,hvilket kan
give en fornemmelseaf vandladnings
trang.
Du har mulighed for selv at følge med
i undersøgelsen på skærmen.
Efter undersøgelsen tømmer du
selv blæren igen ved almindelig
vandladning.

Svar på undersøgelsen
Du taler med speciallægen om
resultatetaf undersøgelsen og den

eventuelle videre plan, inden du tager
hjem.

Gener efter
undersøgelsen
Det er normalt, at der er svie ved
vandladningen i det første døgn efter
undersøgelsen.
Vi anbefaler, at du drikker 2 liter væske
(vand) i det første døgn for at skylle
blæren godt igennem, og derved
undgå blærebetændelse.

Mulige bivirkninger og
komplikationer
Der kan være en smule blod i urinen
ved de første vandladninger efter
undersøgelsen.
En sjælden gang kan der opstå
blærebetændelse efter en kikkert
undersøgelse. Du bør derfor søge
læge, hvis du får overdreven svie ved
vandladningen, ubehag over blæren
efter det første døgn, feber elleranden
fornemmelse af blærebetændelse.
Hvis der opstår problemer eller du har
spørgsmål, er du altid velkommen til
at kontakte os.

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.
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.
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.
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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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