SIDE 1

KEGLEOPERATION AF LIVMODERHALSEN (CONISATIO)
HVAD ER EN KEGLEOPERATION?
Det er en operation, hvor lægen fjerner et kegleformet stykke af livmoderhalsen, hvor der er
fundet celleforandringer.
HVORDAN FOREGÅR KEGLEOPERATIONEN?
Kegleoperationen foregår i lokal bedøvelse.
HVOR LANG TID VARER OPERATIONEN?
Operationen varer kun 15-20 minutter inklusive
anlæggelse af bedøvelse. Normalt kan du gå
hjem efter 1/2 - 1 times observation.
HVORDAN SKAL JEG FORBEREDE
MIG TIL KEGLE- OPERATIONEN?
Vi anbefaler, at du tager 2 tabletter Panodil
(Pamol, Parecetamol, Pinex) á 500 mg og 2 tabletter Ibuprofen (Ibumetin, Burana, Ipren) à 200
mg cirka 1 time før indgrebet, da du kan få lette
menstruationslignende smerter. Inden indgrebet
får du også 1 gram Cyklonova der mindsker risiko for blødning
HVORDAN MED SMERTER EFTER
KEGLEOPERATIONEN?
Normalt vil du ikke have smerter efter operationen.
Ved smerter anbefaler vi, at du tager 2 tablet- ter
Paracetamol (Pinex, Panodil, Pamol) á 500 mg
max. 4 gange i døgnet og evt. supplerer med 2
tabletter Ibuprofen á 200 mg max. 3 gange i døgnet. Du kan købe begge præparater i håndkøb på
apoteket.

HVORDAN SKAL JEG FORHOLDE MIG
EFTER KEGLE-OPERATIONEN?
I løbet af 1 - 2 dage kan du genoptage dine normale aktiviteter, som arbejde, sport og lignende.
Du skal dog vente med hård sport i 3-4 uger.
HVILKE KOMPLIKATIONER KAN
KEGLEOPERATIONEN MEDFØRE?
Komplikationer er sjældne. I de første 14 dage,
skal du kontakte os, hvis du får:
❖ Kraftige underlivssmerter.
❖ Kraftig blødning, som er kraftigere end
menstruation.
❖ Temperatur over 38 grader.
Uden for klinikkens åbningstid, skal du kontakte egen læge eller 1813
KAN DER KOMME BLØDNING?
I et par uger efter operationen, er det normalt at
have:
❖ Små blødninger.
❖ Brunligt, vandigt udflåd.
❖ Lettere ildelugtende udflåd.
❖ 10 - 14 dage kan du få lidt frisk blødning
i forbindelse med at sårskorpen løsner
sig og falder af
❖ Efter 3 - 6 uger er slimhinden helet op,
og en ny slimhinde dækker området
HVAD SKAL JEG GØRE FOR AT UNDGÅ
INFEKTIONER?
Så længe du bløder / har anderledes udflåd, bør
du:
❖ Undgå samleje de første 14 dage, herefter skal du benytte kondom.
❖ Undgå karbad, svømmehal og havbad.
❖ Bruge hygiejnebind fremfor tamponer.
→ Fortsættes
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SIDE 2

HVILKEN BETYDNING HAR KEGLEOPERATIONEN FOR GRAVIDITET?
Muligheden for at blive gravid og det seksuelle
samliv påvirkes ikke af kegleoperationen. Kegleoperationen kan give en let øget risiko for at føde
for tidligt, hvis man må foretage det flere gange.

HVORDAN FÅR JEG SVAR PÅ RESULTAT AF VÆVSPRØVEN?
Inden du går hjem, aftaler du med lægen, hvordan du får svar.

Video af proceduren (fra Region Sjælland) https://regionsjaelland.23video.com/keglesnit-1
HVEM KAN JEG RINGE TIL VED SPØRGSMÅL?
Du er velkommen til at ringe til Kvindeklinikken alle hverdage fra kl. 8.00 - 15.00 på 36 46 71 40.
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