UNDERSÖKNING AV URINBLÅSAN (Cystoskopi)
Cystoskopi är den effektivaste metoden att se in i urinblåsan. Cystoskopi görs bla när
man undersöker blod i urin och när man misstänker tumör i urinblåsan. Cystoskopi
görs när man misstänker sjukdomar i urinrören, prostatan och i urinblåsan.
I samband med cystoskopi undersöker man hos män urinröret, sfinktern, prostatan och
blåsan och hos kvinnor urinröret, sfinktern och blåsan.
Innan undersökningen
Innan undersökningen kan ni äta och dricka normalt om undersökningen görs i
lokalbedövning. Om undersökningen görs i ryggmärgsbedövning får ni inte äta eller
dricka. Det är skäl att göra en grundlig nedredelstvätt innan undersökningen.
Så utförs undersökningen:
Cystoskopi görs endera i lokalbedövning där urinröret bedövs med bedövningsgeleé
eller i ryggmärgsbedövning.
Läkaren använder ett tunt, böjbart cystoskop som förs in via urinröret till urinblåsan.
Under undersökningen skall ni andas lugnt och ni skall försöka vara så avslappnade
som möjligt. Under undersökningen fylls blåsan med steril vätska så att man får bästa
utsikten. Om ni får urineringsbehov under undersökningen skall ni säga till så att
läkaren kan tömma blåsan via cystoskopen. Undersökningen räcker vanligtvis 5-15
minuter. I slutet av undersökningen töms blåsan och cystoskopen tas bort.
Efter cystoskopin:
Efter cystoskopin kan det förekomma täta urineringsbehov. Det kan även förekomma
lite sveda vid urineringen och i början kan det förekomma lite blod i urin eller
blodkoagel. Det här är inte farligt och det avtar inom några dagar. Om blödningen
fortsätter rikligt, ta kontakt med hälsovårdscentralen eller den kirurgiska avd 10 på
MÖCS.
Under undersökningsdagen är det viktigt att dricka rikligt, ca 2 l, så att blåsan sköljs,
förutsatt att ni inte har vätskebegränsning tex pga hjärtsvikt.
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Vid behov kan ni ta era inflammationsvärkmediciner.
Ni kan tvätta er normalt, men det är skäl att undvika bastubad ett dygn efter
undersökningen.
Följande dag efter undersökningen kan ni fortsätta mde ert arbete normalt och
motioner som vanligt.
Ifall det uppstår problem med tillfrisknandet eller sårläkningen ta kontakt med
hälsocentralen, arbetshälsovården, kirurgiska avdelningen 10 (06) 826 4310,
kirurgiska avdelningen 7 (06) 826 4303, kirurgiska polikliniken (06) 826 4293,
operationsavdelningen tel. (06) 826 4637 eller samjouren tel. 116 117.
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