Information för patienter

Operation
mot urinläckage

Om operationen

Operation mot urinläckage

Om Cevita Care och Gyn Stockholm
Cevita Care bedriver högkvalitativ vård inom gynekologi
och plastikkirurgi. Vi erbjuder våra patienter kort väntetid
till en god och säker vård. Vi har utvecklat metoder för
skonsamma bedövningsformer, som medför en snabbare återhämtning efter ingrepp. Vi är ledande i Sverige
inom vaginal gynekologisk kirurgi och genomför flest
kirurgiska ingrepp i landet inom inkontinens och prolaps.
Cevita Care grundades 1998 av docent Folke Flam och
Med Dr Steffan Lundberg, som fortfarande är aktiva inom
företaget. Företaget är under stark tillväxt och har idag
drygt 60 kvalificerade medarbetare.

Genom att lägga ett plastband under urinröret kommer
detta att få en vinkel så att du inte ska läcka vid hosta,
gympa, jogging, dans, tunga lyft etc.
Av kallelsen kommer att framgå att inga prover behöver tas. Det spelar ingen roll om du har menstraution
när du opereras. Du kommer att vara här cirka fyra timmar. Ingreppet tar cirka 10 minuter. Bedövningen består
av en kombination av lugnande och smärtstillande
medicin, genom en nål i ett blodkärl på handen samt
lokalbedövning i slidan. Kateter används inte.
Med ett cirka 5 mm långt snitt öppnas slidväggen
under urinröret och bandet läggs på plats, det sitter
kvar genom att föras åt sidorna där muskler greppar
om bandet. Två stygn sätts som försvinner inom ett par
veckor.
I början kan det ta längre tid att kissa med svagare
stråle. När du kissat kan du åka hem och leva som
vanligt inklusive tunga lyft, gympa etc.
Sjukskrivning behövs alltså inte. De flesta kommer
under några dagar att ha värk på insidan av låren,
Alvedon brukar vara tillräcklig medicin.
Efter operationen

Vi ringer varje patient och bokar in en
operationstid som passar för att ge
patienterna största möjliga valfrihet.
Då berättar vi också lite mer om operationen och svarar på frågor. Det gör
att du som patient kommer väl förberedd och på en tid
som passar dig bra.

Bokningstelefon 08-120 755 00

Enstaka patienter kan behöva åka hem med kateter
några dagar eftersom de inte kan kissa, detta kan bero
av svullnad, värk etc. Alla kan kissa när katetern tas
bort. Några patienter kan ha lårvärk mer än några
dagar. Infektioner är extremt ovanliga. De flesta
fortsätter att vara täta men om du efter några år börjar
läcka kan man operera igen.
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Vi utvecklar och förbättrar vården för kvinnor

