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Botoxbehandling i röntgen före bråckoperation 

 

Du har konstaterats ha bråck och har fått en 

tid för operation från den enhet som vårdar 

dig.  

Före operationen är det meningen att botulin, 

det vill säga Botox, ska injiceras i dina 

magmuskler. 

Behandlingen som görs i röntgen är avsedd 

att tillfälligt försvaga de sneda 

magmusklernas funktion under 2–4 veckor 

före operationen. Det här gör det enklare att 

utföra bråckoperationen. 

Anmäl dig i röntgen 15 minuter före 

den tid för åtgärden som du har fått. 

Reservera cirka 1 timme för åtgärden.  

Åtgärden varar vanligtvis 20 minuter.  

En patient som behöver en brådskande 

undersökning kan tas in före dig. 

Om du har några frågor angående åtgärden 

finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen. 

Om du har blivit ombedd att ta ett blodprov, 

besök laboratoriet 2–7 dagar före åtgärden. 

Före åtgärden 

Du behöver inte förbereda dig för åtgärden. 

Under åtgärden 

Under själva åtgärden ska du klä av dig på 

överkroppen. Under åtgärden ligger du på 

rygg eller lite på sidan på 

undersökningsbordet. 

Röntgenläkaren använder en 

ultraljudsapparat för att hitta de sneda 

magmusklerna, och injicerar med hjälp av en 

tunn nål Botox i muskelskiktet. 

Totalt läggs 6 injektioner, 3 injektioner på 

såväl höger som vänster sida. 

De små hål som uppstår av injektionen täcks 

med plåster. 

Den förlamande inverkan som Botox har på 

musklerna uppstår gradvis och är som 

kraftigast vid den tidpunkt när din operation 

har planerats att äga rum. 

Efter åtgärden 

 Håll injektionsställen torra under ett dygn 

efter åtgärden. 

Du ska till exempel inte duscha, basta 

eller simma. 

 Ta bort plåstret efter ett dygn. 

 Undvik fysisk ansträngning under 1 dygn. 

Gå till exempel inte på gym och bär inte 

tunga matkassar. 

http://www.undersökningshuset.fi/
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Annat att beakta 

Inga separata avgifter tillkommer för 

åtgärden. 

Avboka tiden om du inte kan komma.  Om du 

inte avbokar tiden kan du debiteras en 

straffavgift.

 

 

http://www.undersökningshuset.fi/

