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Prostatan finns under urinblåsan och omger urinröret. En vuxen mans prostata
väger ca 15-20 g. Om prostatan blir större än normalt trycker den mot urinblåsans
botten och trycker ihop urinröret, vilket gör att det är svårare för urinen att passera.
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Operation och återhämtning
När urinrörets mynning är förträngd, kan detta åtgärdas genom att göra ett snitt i
urinblåsans hals via urinröret. Samtidigt klyvs även prostatan som omger urinrörets
mynning. Ingreppet görs på operationsavdelningen under ryggbedövning.
I samband med ingreppet sätts in en kateter som ska vara kvar i 1-2 dagar. Ni kan
åka hem efter att katetern tagits bort, när urineringen sker normalt och urinblåsan
töms tillräckligt bra. Efter att katetern tagits bort kan det förekomma tätare
urineringsbehov, sveda samt urininkontinens i samband med hostande eller
ansträngning. Vanligtvis försvinner symptomen av sig själv inom två månader.
Ibland händer det att urineringen inte kommer i gång eller att urinblåsan inte töms
ordentligt efter att katetern tagits bort. Då sätts urinkatetern tillbaka och ni får åka
hem med katetern. Katetern tas bort efter ungefär en vecka på hälsovårdscentralen
eller på kirurgiska polikliniken.

Blod i urinen
I början kan det finnas blod i urinen. Rikligt drickande främjar urinutsöndringen och
förhindrar möjliga blodkoagel att samlas i urinblåsan. Om det finns blod i urinen är
det bra att dricka cirka 1½ – 2 liter vätska per dag. Ta dock i beaktande
vätskebegränsningar p.g.a. möjliga andra sjukdomar.
Även förstoppning kan orsaka blod i urinen. Förebygg förstoppning med fiberrik
mat, genom att dricka tillräckligt samt vid behov genom att använda preparat som
främjar tarmfunktionerna.
Blod i urinen är inte farligt och slutar vanligtvis av sig själv. Om det inte kommer
urin, urinen blir helt blodig eller ni får hög feber före efterkontrollen, kontakta då i
första hand den egna hälsocentralen eller samjouren.
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Övergående blödning kan ske även när sårskorpan lossnar i ingreppsområdet 2-3
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Seikkula
veckor
efter operationen. Detta är helt normalt.
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