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Behandling av aneurysmatisk bencysta under anestesi 

hos vuxen 

 

Du har fått diagnosen godartad 

benförändring, så kallad aneurysmatisk 

bencysta. 

Röntgenläkaren behandlar den i röntgen 

genom att injicera läkemedel genom huden. 

Behandlingen sker under anestesi, det vill säga 

under narkos. 

Anestesiläkaren och -skötaren övervakar ditt 

tillstånd under åtgärden. 

Observera när du kommer till 

åtgärden: 

 Efter anestesi får du inte köra bil. 

 Du får åka hem samma dag som åtgärd 

görs. 

Du får inte lämna sjukhuset ensam. 

Be en släkting eller annan stödperson att 

hämta dig. 

 En vuxen anhörig eller stödperson måste 

hålla dig sällskap till nästa morgon. 

Reservera hela dagen för åtgärden. 

Åtgärden tar oftast 1–2 timmar. 

Därefter observerar man ditt tillstånd i 

uppvakningsrummet i 1–4 timmar. 

I ankomstanvisningarna finns 

kontaktuppgifter om du har några frågor om 

åtgärden. 

Före åtgärd 

Om du använder medicin som påverkar 

blodets koagulering får du en separat 

anvisning om den från den enhet som 

skickade dig till åtgärden. 

På morgonen före åtgärden 

 Ta medicin som läkaren ordinerat med 

lite vatten. 

 Ät ingenting 6 timmar före åtgärden. 

 Drick ingenting 2 timmar före åtgärden. 

Drick inte ens vatten. 

Om du är överkänslig mot 

bedövningsmedel eller mot 

jodkontrastmedel som ges i blodådern, 

berätta det för oss när du kommer till 

sjukhuset. 

Under åtgärd 

Före åtgärd säkerställer man att operationen 

och anestesin kan göras säkert. 

Du få en venkanyl i handen. 

Du sövs lätt eftersom du inte får röra dig alls 

under åtgärden. 

Röntgenläkaren bedövar huden och benytan 

och sätter nålen på plats som används vid 

åtgärden. 

Därefter injicerar läkaren det behandlande 

läkemedlet och tar bort nålen. 
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Efter åtgärd 

 Du flyttas från röntgen till 

uppvakningsrummet, där ditt tillstånd 

observeras. 

Om möjligt kan en anhörig eller 

stödperson vara med dig. 

 Du får åka hem när verkningarna av 

bedövningsmedlen har försvunnit och ditt 

tillstånd är bra. 

 Du får äta och dricka normalt. 

 Håll injektionsstället torrt hela dagen 

efter åtgärden. 

 Du får inte bada bastu eller i badkar, ej 

heller simma 3 dagar efter åtgärden. 

Att duscha är tillåtet. 

Annat att beakta 

Inga separata avgifter tillkommer för 

åtgärden. 

Avboka tiden om du inte kan komma.  

Om du inte avbokar tiden kommer du att 

debiteras en straffavgift. 
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