Punktur af levercyste med alkoholinjektion
Vi har konstateret, at du har større, overfladiske cyster i leveren, som har gendannet sig, selvom vi har
tømt dem flere gange. Punktur af cysterne skal forhindre, at cysterne dannes igen.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN
Under behandlingen er du lokalbedøvet i huden over
leveren. Du bliver ultralydsskannet, så lægen kan se,
hvor cysterne sidder. Mens du bliver ultralydsskannet,
fører lægen en kanyle ind i cysterne og tømmer dem
for væske. Derefter sprøjter lægen alkohol ind i cysterne. Alkoholen ligger i cysterne i cirka 10 minutter,
hvorefter lægen fjerner den igen. Senere skulle cysterne gerne klistre sig sammen, så de ikke længere
kan fyldes med væske.
Behandlingens varighed afhænger af, hvor mange
cyster der skal punkteres.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Vær opmærksom på medicin
Får du insulin, skal du undlade at tage din morgenmedicin. Medbring din insulin til undersøgelsen, og tag halv morgendosis efter undersøgelsen
i forbindelse med det første måltid mad.
Får du tabletbehandling mod sukkersyge, skal du
tage din medicin, som du plejer.
Lægen, der har besluttet, at du skal have tømt
cyster, skal gerne have taget stilling til, om du skal
holde pause med blodfortyndende medicin inden
behandlingen. Hvis du ikke har fået besked herom, skal du kontakte sekretæren senest 1 uge før
undersøgelsesdagen med henblik på regulering af
den blodfortyndende medicin.
Får du Plavix® (clopidogrel) eller Hjertemagnyl®,
skal du kontakte sekretæren senest 1 uge før undersøgelsen med henblik på, om du skal holde
pause med denne medicin.

Får du anden medicin, må du tage den med lidt
vand om morgenen.
Mød fastende til aftalen
Du skal faste inden behandlingen, så din mavesæk er
helt tom. Møder du ikke fastende, kan vi være nødt til
at aflyse din aftale. Du skal derfor følge disse retningslinjer:
Du må ikke spise fra midnat inden behandlingen.
Du må heller ikke drikke eller spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.
Du må tage medicin i henhold til ovenstående
retningslinjer.
Bestil tid til en blodprøve inden aftalen
Vi skal bruge en blodprøve fra dig 1-2 dage inden
aftalen. Blodprøven kan kun tages på et sygehus i
Region Nordjylland

EFTER BEHANDLINGEN
Vær fastende i 2 timer
Efter behandlingen skal du faste i 2 timer.
Bliv i sengen i 1 time
Du skal blive i sengen i 1 time. Du får målt blodtryk,
puls og vejrtrækning regelmæssigt i den periode.
Tag hjem
Når der er gået 1 time uden tegn på komplikationer,
må du tage hjem, men du bør ikke køre bil selv.

KOMPLIKATIONER
Efter behandlingen kan du have lette smerter, som vi
kan behandle med et smertestillende middel.
Bliver du svimmel, utilpas eller får smerter, efter du er
kommet hjem, skal du kontakte Medicinsk Gastroenterologisk Sengeafsnit.
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Meget sjældent (1-3 ud af 1000 behandlinger) kan
der forekomme blødning eller alkoholudsivning i bughulen, men det kræver sædvanligvis ikke nogen særlig behandling.

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

Kontakt
Medicinsk Gastroenterologisk
Dagafsnit
Sekretær
Tlf. 97 66 35 58
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00
Sygeplejerske
Tlf. 97 66 35 05
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 10.00 – 15.00
Medicinsk Gastroenterologisk
Sengeafsnit 9Ø
Tlf. 97 66 35 01
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