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Täppa till åderbråck av pungen 
 

Du har fått en remiss för att täppa till ett 

pungbråck, dvs. embolisering. 

Åtgärden tar i regel 1–2 timmar och 

eftervården ytterligare 2–3 timmar. 

Om du har några frågor angående åtgärden 

finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen 

eller i kallelsebrevet. 

Före åtgärd 

Om du är överkänslig för 

bedövningsmedel eller jodhaltigt 

kontrastmedel, ska du informera den 

remitterande läkaren eller röntgenskötaren 

om detta före åtgärden. 

 Du ska vara utan att äta minst 2 timmar 

före åtgärden. 

 Ta med dig mellanmål. 

 Ta en dusch på morgonen samma dag som 

åtgärden ska genomföras. 

 Du skall inte komma till åtgärden med 

egen bil. 

Läkarordinerade mediciner får intas som 

normalt. 

Om du använder blodförtunnande medel, 

iaktta den vårdande enhetens anvisning om 

paus i behandlingen. 

Under åtgärd 

Medan åtgärden pågår ligger du på rygg på 

undersökningsbordet. 

Du får information om hur åtgärden 

framskrider. 

Åtgärden utförs i lokalbedövning via en ven i 

ljumskvecket. 

En röntgenkateter förs in i venen, 

kontrastmedel injiceras och röntgenbilder 

tas. 

Vid behandlingsåtgärden förs en kateter in i 

testikelvenen, venen täpps till med 

metalltrådsspiraler och blockerande 

läkemedel. 

Åtgärden kan medföra smärta mot vilken du 

vid behov får smärtstillande läkemedel. 

Efter åtgärd 

När åtgärden har avslutats, sluts det hål som 

har gjorts i blodådern genom att med handen 

trycka på punktionsstället. 

Efter åtgärden ligger du kvar i sängläge 2–3 

timmar. 

På röntgen får du anvisningar för fortsatt 

vård. 

Du får åka hem på åtgärdsdagen. 

Efter åtgärden får du äta och dricka normalt. 

http://www.undersökningshuset.fi/
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Den behandlande urologen informerar dig 

om undersökningsresultatet. 

Urologen tittar till dig efter åtgärden och vid 

behov fastställer längden på sjukledigheten. 

Annat att beakta 

Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis. 

Avboka tiden om du inte kan komma. 

Om du inte avbokar tiden kommer du att 

debiteras en straffavgift. 
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