POTILASOHJE | PATIENTFÖRESKRIFT

OPERATION AV FÖRTRÄNGNING I HALSPULSÅDERN (CAROTIS-STENOS)
En operation av en förträngd halspulsåder utförs i allmänhet när förträngningen är över 75 % och det
orsakar symptom som tex. övergående förlamning, synstörning eller en kortvarig förlust av medvetandet,
svimning.
Det uppstår sällan komplikationer vid operationen. Ibland förekommer det blödning på det opererade
området, som kan orsaka blåmärken eller hematom på halsen. Blåmärket försvinner av sig själv. Om det
är fråga om en stor blödning, fordrar detta en ny operation och ett avlägsnande av hematomet. Det finns
många nerver på operationsområdet och under operationen kan en tänjning av dessa orsaka
domningskänsla i huden. Detta försvinner av sig själv inom några månader. Den allvarligaste komplikationen är hjärninfarkt. Det är en sällsynt komplikation (risken 3-5%), men patienten bör känna till det
här före operationen.
Syftet med en operation är att förhindra hjärninfarkt hos patienter som har större risk att insjukna i detta
än vad infarktrisken i samband med operationen är. Operationen är förebyggande. Efter operationen
försvinner de övergående symptom som tidigare yppat sig, men operationen tar inte bort skador som
uppstått av hjärninfarkt tex. permanent förlamning.

Åtgärd
Operationen görs under nersövning. Såret på halsen görs lodrätt i riktning med halspulsådern. Den nu
blottade halspulsådern sluts med en tång på båda sidorna om förträngningen. Medan ådern är avstängd
sköter tre andra ådror om blodcirkulationen till hjärnan. Den förträngda ådern öppnas nu och
förträngningen skalas bort innifrån ådern. Ådern sys ihop och blodet kan igen passera normalt.
Operationen tar i allmänhet ca. 2 timmar.

Sårvård
Såret skyddas av en sårteip som tas bort 2-3 dygn efter operationen.
Såret får duschas 2-3 dygn efter operationen.
Stygnen tas bort i allmänhet 10 dygn efter operationen på närmaste hälsovårdscentral eller på
rådgivningen.
Bastubad tillåts när stygnen är borta.

Tillfrisknande
I allmänhet repar man sig snabbt efter operationen. Du blir utskriven 2-3 dagar efter operationen.
Operationsområdet får inte ansträngas på 2 veckor efter operationen.
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Sjukledigheten är i allmänhet 3-4 veckor efter operationen. Om det är fråga om en färsk hjärninfarkt
bestäms sjukledigheten enligt återhämtning från den.

Uppföljning
Operationsresultatet kontrolleras en gång på kirurgiska polikliniken 6 månader efter operationen. Då
kontrolleras halspulsådrorna med en ultraljudsundersökning.
Ifall det uppstår problem med tillfrisknandet eller med sårläkningen, ta kontakt med den egna
hälsocentralen, arbetshälsovården, operationsavdelningen (06) 826 4637, kirurgiska avdelningen 7 (06)
826 4310, kirurgiska avdelningen 10 (06) 826 4310 eller med samjouren 116 117.
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