Keglesnitsoperation (konisation)

Før du møder til den aftalte tid kan du eventuelt tage 2 Panodil tabletter eller 2 tabletter
Ipren. Da der anvendes strøm til operationen og der påsættes en selvklæbende elektrode
på venstre lår, skal du undgå at smøre dig med creme der.
Indgrebet foregår via skeden. Der lægges lokalbedøvelse i livmoderhalsen. Med en
elektrisk slynge udskæres et kegleformet stykke af livmoderhalsen og eventuel blødning
standses. Indgrebet tager 10-15 minutter.
Efter indgrebet skal du vente 15- 20 min. i venteværelset. Dette for at sikre, at blødningen
er normal, inden du går hjem.
Der kan forekomme lette smerter i underlivet, som kan behandles med smertestillende
håndkøbsmedicin, f.eks. Panodil eller Ipren. Det vævsstykke som er blevet fjernet, bliver
sendt til mikroskopisk undersøgelse. Du vil få svar via Email i løbet af 14 dage.
Det er normalt at bløde lidt fra skeden i op til 14 dage efter indgrebet. Hvis blødningen
tiltager (mere end normal menstruationsstyrke) eller det bløder med store klumper, skal du
kontakte klinikken. Hvis du oplever stærke smerter, ildelugtende udflåd og feber skal du
ligeledes kontakte klinikken.
Udenfor klinikkens åbningstid skal du henvende dig til vagtlægen og forklare at du har fået
foretaget et keglesnit.
Vi træffes på 75532877 eller på 27741761 kl 08.00 til 15.00 mandag til torsdag.
7-10 dage efter indgrebet kan der komme en ny blødning. Dette skyldes, at sårskorperne
løsnes og det er helt normalt.
Ethvert indgreb i skeden indebærer en vis risiko for infektion. For at mindske denne risiko,
tilråder vi at undlade følgende indtil blødningen er ophørt ( ca 14 dage)
•samleje
•karbad
•svømning
•brug af tampon
Undgå også tunge løft og sport indtil blødningen er ophørt. Arbejde kan genoptages efter
2-3 dage, med mindre du har et tungt arbejde
Du får en tid med til kontrol ( celleprøve) 6 måneder efter operationen.
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