Operation for kort penisbånd
Du skal opereres for kort penisbånd. Et kort penisbånd på indersiden af penis medfører smerter ved
samleje og eventuelt sprængning med efterfølgende
blødning.

EFTER OPERATIONEN
Hjem samme dag
Efter operationen bliver du kørt tilbage til afsnittet.
Når vi har tilset dit sår, og du kan været oppe at gå og
kan lade vandet på almindelig vis, kan du tage hjem.

SÅDAN FOREGÅR OPERATIONEN
Under operationen er du lokalbedøvet.

NÅR DU KOMMER HJEM

Lokalbedøvelse vil sige, at du får lagt bedøvelsen
med enten salve eller indsprøjtning ved operationsstedet. Dermed er kun operationsstedet bedøvet,
mens du er vågen. Du vil ikke føle smerte, men kan
mærke berøring.

Tag smertestillende medicin efter behov
Du kan have lette smerter eller ubehag i den første tid
efter operationen. Du kan lindre smerterne med smertestillende medicin fra håndkøb. Du kan eventuelt
kombinere den smertestillende medicin med ibuprofen, som modvirker hævelse.

Inden du bliver bedøvet, bliver du koblet til et drop,
som giver dig væske gennem et plastikrør i håndryggen.

Brug tætsiddende underbukser
Det er en god idé at bruge tætsiddende underbukser
til at støtte penis, så længe den er øm.

Operationen varer cirka 15 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Køb smertestillende medicin
Vi råder dig til på forhånd at købe smertestillende
håndkøbsmedicin (paracetamol), så du har den til de
første dage hjemme.
Vask dig grundigt før operationen
Tag et bad om aftenen eller morgenen, og vask dig
grundigt med vand og sæbe – særligt på stedet for
indgrebet. Undlad at smøre dig med creme, da det
gør desinfektion vanskeligere. Tag rent tøj på. Undlad
smykker, piercinger, ur og lignende genstande, der er
samlested for bakterier. Så har du gjort det, du kan,
for at mindske risikoen for infektion.

Fjern bandagen dagen efter operationen
Penis er pakket ind i en gazebandage, som skal modvirke hævelse og blødning. Du kan fjerne bandagen
dagen efter operationen og tage brusebad. Undgå at
bruge sæbe, og vær forsigtig, når du tørrer dig.
Såret er syet med tråde, som opløses af sig selv.
Undgå karbad, svømmehal og havbad
For at mindske risikoen for infektion fraråder vi dig at
tage karbad, gå i svømmehal og bade i havet i de første 10 dage efter operationen.
Undgå hård fysisk aktivitet
Du bør undgå hårdt fysisk arbejde, tunge løft og løb i
den første uger efter operationen, så såret får ro til at
hele.
Forvent hævelse og misfarvning
Huden omkring såret og ned ad penis kan være hævet og misfarvet efter operationen. Det er helt normalt
og forsvinder i løbet af et par uger.

Urologisk speciale
www.rhnordjylland.rn.dk

ID-nr. KIRV01-151
7. april 2016

Søg læge ved tegn på infektion
Du skal kontakte din læge eller Lægevagten, hvis du
oplever:
fortsat hævelse
rødme omkring såret
feber.
Det kan være tegn på infektion, som skal undersøges
og eventuelt behandles.
Vent med at have samleje
Vi anbefaler, at du først genoptager dit seksualliv, når
trådene er væk, og ømheden har fortaget sig. Så giver du såret ro til at hele og mindsker risikoen for infektion.
Når du genoptager dit seksualliv, kan du muligvis opleve, at følsomheden i penishud og penishoved kan
være nedsat i op til 6 måneder efter operationen.

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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