Udtømning af væske fra lungehulen
(pleuracentese)
Du har fået kostateret væske i lungehulen. Lungehulen er det lille hulrum, der findes mellem indersiden af
brystvæggen og lungen.
Du skal have tømt væsken ud. En tapning af væsken
kaldes også for pleuracentese eller pleurapunktur.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN

EFTER UNDERSØGELSEN
Du får smertestillende medicin efter behov
De fleste patienter har ikke gener efter pleuracentesen. Du kan dog være øm omkring det sted, hvor vi
har stukket drænet ind. Ved behov får du smertestillende medicin. Det er meget vigtigt, at du fortsat bevæger dig og klarer almindelige daglige gøremål.

Inden vi tømmer væsken ud af pleurahulen, bliver du
ultralydsskannet på ryggen, så vi helt præcist kan se,
hvor væsken ligger. Du skal have din trøje af, mens vi
skanner dig.

Udtømningen medfører en lille risiko for, at lungen
falder lidt sammen. Hvis du får åndenød eller smerter,
tager vi et kontrolrøntgenbillede af dine lunger. Et
sammenfald af lungen kan medføre yderligere et par
dages indlæggelse.

Herefter bliver du lokalbedøvet med en indsprøjtning i
området. Når bedøvelsen virker, foretager vi et indstik
imellem ribbenene og videre ind til væsken, som vi
herefter tømmer ud via en tynd slange (et dræn).
Selve anlæggelsen af drænet tager cirka 15 minutter.

I visse tilfælde, hvor vi ikke kender årsagen til, at du
danner væske, skal du have lavet en røntgenskanning (CT-skanning) af dine lunger, når vi har
tømt væsken ud.

Det er individuelt, hvor lang tid udtømningen tager.
Det afhænger helt af, hvor meget væske der er i pleurahulen.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN AF VÆSKE

Hvis vi ikke kender årsagen til, at du danner væske,
sender vi væsken til nærmere undersøgelse.

Hvis svaret er kommet, før du bliver udskrevet, får du
svaret ved stuegang. Ellers aftaler vi før udskrivelsen,
hvordan du får svar.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

KONTAKT OG MERE VIDEN

Hold pause med blodfortyndende medicin
Får du blodfortyndende medicin, skal du eventuelt
holde pause før undersøgelsen. Følg de instrukser,
du har fået af lægen.
Inden undersøgelsen har du også fået taget blodprøver for at undersøge, om der er risiko for blødning.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
personalet.
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