Funktionsundersøgelse af blæren
Du skal have lavet en funktionsundersøgelse af din
blære for at finde årsagen til dine vandladningsgener.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Undersøgelsen viser blandt andet, hvor meget din
blære kan rumme, hvornår vandladningstrangen opstår, hvordan blæren trækker sig sammen under
vandladningen, og hvor meget bugmusklerne påvirker
vandladningen.

Vær opmærksom på blærebetændelse
Har du i ugen op til undersøgelsen mistanke om, at
du har blærebetændelse, skal du få din urin undersøgt hos din egen læge.
Har du blærebetændelse, skal du i behandling med
antibiotika, ellers kan vi ikke lave undersøgelsen.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

NÅR DU KOMMER HJEM

Undersøgelsen starter med, at du lader vandet på almindelig vis.

Det første døgn efter undersøgelsen kan du have let
svie ved vandladning og eventuelt lidt blod i urinen.
Det er vigtigt, at du drikker cirka 2 liter væske i løbet
af resten af døgnet for at forebygge blærebetændelse.

Herefter får du lagt 2 katetre. Det ene lægger vi op i
din blære, og det andet lægger vi op i din endetarm.
Kateteret i blæren registrerer trykket i blæren, og katetret i endetarmen registrerer trykket i bughulen. Vi
bruger en lokalbedøvende gel, når vi lægger katetrene.
Efter vi har lagt katetrene, bliver blæren langsomt
fyldt med lunkent saltvand. Når du føler vandladningstrang, skal du forsøge at lade vandet med kateteret i blæren. Imens måler vi trykket i og uden for
blæren. Herefter fjerner vi begge katetre, og undersøgelsen er slut.
Du får svar samme dag
Efter undersøgelsen, som bliver foretaget af en sygeplejerske, kommer du til at tale med en læge. I drøfter
resultatet af undersøgelsen og dine behandlingsmuligheder.
Du skal forvente, at der kan være ventetid mellem undersøgelsen og samtalen med lægen.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Urologisk Afsnit
Tlf. 97 64 18 57
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 7.30 – 15.00
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www.rhnordjylland.rn.dk
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