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Information om sterilisering
Du har valt att genomgå en steriliseringsoperation och undertecknat Socialstyrelsens särskilda dokument.
Drygt två timmar innan ingreppet bör Du ta t.ex. Alvedon 1g samt Ipren 400 mg för att förebygga smärta.
Det är bra om du äter en stadig frukost eller lunch innan besöket ,Du skall inte vara fastande!
Vid mottagningen görs detta ingrepp på ett minimalt sätt i lokalbedövning under sterila betingelser. Det lilla
såret brukar vi inte sy ihop utan läker av sig själv– man lägger en skyddande kompress över. Vi rek. lösa byxor
efter operationen
Non Scalpel Vasectomy.

.

Efter operationen är det motiverat med smärtlindring; första dygnet var sjätte timme; därefter vid behov men
det är bättre att ta tabletter 2–4 dagar än att ha ont. Du behöver ett antal kompresser att skydda såret med.
Det kommer rinna sårvätska under drygt 3–7 dagar vilket är helt normalt, såret läker på cirka sju- tio dagar.
Risken för infektion och/eller blödning är mycket liten men om stor blödning uppträder närmaste dygnet från
såret måste Du ta kontakt med oss – på jourtid söker Du akutmottagningen!
Du skall efter ingreppet kvarstanna minst en timme för sårinspektion.
Det finns en liten risk att man kan drabbas av ett långvarigt smärttillstånd i pungen efter ingreppet. Det är av
stor vikt att Du tar kontakt med oss om Du upplever besvär efter ingreppet.
Första dygnet efter ingreppet brukar vi rekommendera viss avhållsamhet från tyngre fysisk aktivitet. Man kan i
regel arbeta dagen efter ingreppet men det beror ju helt på vilket förvärvsarbete man har. Vänta med sex 5
dagar.
Det finns en mycket liten risk för så kallad rekanalisering dvs. att förbindelsen återupprättas mellan de kapade
sädesledarändarna. Du lämnar semenprov tre månader efter ingreppet och får därefter brevbesked inom två
veckor.
Det är inte ovanligt att man kan förnimma såsom små knölar i pungen framöver, det är läkningsvävnad och
skrumpning av sädesledarna och det är helt ofarligt.
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