Strålebehandling af blærehalskirtlen ved
hjælp af metalspiral
Du skal have strålebehandling mod din kræftsygdom i
blærehalskirtlen (prostata). Ved strålebehandlingen
bruger vi en metalspiral, også kaldet en stent, til at
sikre, at strålerne rammer blærehalskirtlen, så du
undgår unødige bivirkninger af behandlingen.
Vi lægger metalspiralen op i dit urinrør i blærehalskirtlen. Ved hjælp af en skanning kan vi se, hvor spiralen
ligger, og dermed kan vi mere præcist ramme blærehalskirtlen under strålebehandlingen.

SÅDAN FOREGÅR BEHANDLINGEN
Oplægning af metalspiralen
Før du begynder på strålebehandlingen, skal du have
lagt spiralen op i urinrøret. Det foregår ved hjælp af et
kateter.
Før indgrebet bliver du lokalbedøvet med gel. Selvom
du er lokalbedøvet, kan du opleve smerter i forbindelse med oplægningen.
Efter indgrebet skal vi sikre os, at du kan lade vandet
normalt. Når du har ladet vandet, kan du tage hjem.
Indgrebet varer cirka 1 time.
Undersøgelser før oplægning af metalspiral og før
strålebehandling
Før du får lagt metalspiralen op i urinrøret, skal du
have lavet en CT-skanning, som vi bruger til at planlægge din behandling.
Cirka 1 uge efter, at du har fået lagt metalspiralen op,
skal du have lavet en MR-skanning, så vi er sikre på,
at spiralen ligger korrekt.
Strålebehandling
Før hver strålebehandling tager vi billeder af metalspiralen ved hjælp af strålekanonen. Billederne bruger vi til at rette stråleapparatet ind, så strålerne rammer præcist og ensartet. Det kan tage ekstra tid under behandlingen, men det drejer sig kun om få minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Køb smertestillende medicin

Vi anbefaler, at du køber smertestillende håndkøbsmedicin inden operationen, så du har det ved
behov i den første tid hjemme.
Tag smertestillende medicin og antibiotika
Cirka 1 time før oplægning af metalspiralen skal du
tage 1 tablet Ibuprofen 400 mg og 1 tablet Ciprofloxacin 500 mg. Du har fået udleveret medicinen til
informationssamtalen, hvor du også har fået en vejledning i at tage medicinen.

NÅR DU KOMMER HJEM
Tag antibiotika som aftalt
6 timer efter oplægning af metalspiralen skal du tage
1 tablet Ciprofloxacin 500 mg, som du har fået udleveret til informationssamtalen.
Mulige gener af metalspiralen
I dagene efter, du har fået lagt metalspiralen op, kan
der være lidt blod i din urin. Du kan have hyppige og
sviende vandladninger, der som regel forsvinder i løbet af et par dage.
En mere sjælden, men alvorlig, bivirkning af metalspiralen er, at man ikke kan komme af med vandet. Hvis
du oplever, at du har meget svært ved at lade vandet
eller overhovedet ikke kan komme af med det, skal
du kontakte Urologisk Afdeling. Kontakt også Urologisk Afdeling, hvis du får smerter.
Fjernelse af metalspiralen
Cirka 3 måneder efter afsluttet strålebehandling skal
du have fjernet metalspiralen. Du bliver indkaldt til
indgrebet af Urologisk Afdeling.
Fjernelsen foregår i lokalbedøvelse. Bagefter kan du
have sviende vandladninger og lidt blod i urinen, men
det forsvinder i løbet af nogle dage. Kontakt Urologisk
Afdeling, hvis du oplever problemer, efter du har fået
fjernet metalspiralen.
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KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål til oplægning af metalspiralen og til
strålebehandlingen, er du velkommen til at kontakte
Onkologisk Afdeling.
Har du spørgsmål til fjernelse af metalspiralen, er du
velkommen til at kontakte Urologisk Afdeling.

Kontakt
Onkologisk Afdeling
Tlf. 97 66 14 00
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00
Urologisk Afdeling
Tlf. 97 66 32 05
Uden for dagtimerne skal du kontakte den
vagthavende læge på Urologisk Afdeling
via sygehusets omstilling, tlf. 97 66 00 00
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