PATIENTFÖRESKRIFT

Förlossningsavdelningen (avd 3)

tel. 06 826 4355

Igångsättning med ballongmetoden
Man har beslutat att sätta igång din förlossning med ballongmetoden. Ballongkatetern utvidgar
livmodermunnen mekaniskt och gör samtidigt så att prostaglandinhormon börjar utsöndras från
fosterhinnorna. Det här leder till att livmodermunnen mjuknar, öppnas och förkortas. Vanligtvis fortsätter
igångsättningen, efter att katetern kommit bort spontant eller avlägsnats, med att man tar hål på
fosterhinnorna och vid behov påbörjar oksitosindropp. Katetern kan också göra så att värkarna kommer
igång.
Ballongkatetern är en vanlig urinkateter, som läkaren för in genom livmodermunnen i samband med en
inre undersökning. Ballongen, som finns i kateterns övre del, hamnar på insidan av livmodermunnen. När
katetern är på plats fylls ballongen med 40-60ml sterilt vatten eller koksalt. Katetern tejpas fast på insidan
av låret. Efter att katetern satts in kan du röra dig fritt och gå på wc och i duschen som vanligt.
Följ med fosterrörselserna på samma sätt som hittills.
Efter att ballongkatetern satts in, kan du ha lite blödning och stramande känsla i nedre buken. Om du är
grundfrisk och din graviditet förlöpt normalt, kan du gå hem med katetern. Vi bokar in en tid åt dig till
förlossningsavdelningen följande morgon. Där tas katetern bort, om den ännu är på plats. Efter det gör
läkaren en inre undersökning och beslutar, på basen av livmodermunnens mognad, om du förflyttas till
förlossningssalen eller om du kommer in på avdelningen för att få värkstimulerande
prostaglandintabletter.
Ballongkatetern kommer ofta bort av sig själv, ibland redan efter några timmar. Du kan i så fall ta avlägsna
tejpen och ballongen och kasta den i vanlig skräpkorg. Om katetern kommer bort innan kl 16 kan du ringa
till förlossningsavdelningen tel 06 826 4355 och höra om det är möjligt att komma för en bedömning
redan samma dag. Om katetern kommer bort efter kl 16, kan du i lugn och ro vänta hemma till följande
morgon.
Ring till avdelning 3 om:
 du inte känner normala fosterrörelser
 du får riklig blödning
 tilltagande buksmärta
 feber
 om du misstänker barnvattenavgång
 du får regelbundna sammandragningar
 ballongkatetern kommer bort innan kl 16
Om katetern kommer bort efter kl 16 eller ännu är på plats, ska du komma till avdelning 3: ____/____
klo:_____.
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