Speciallæge i gynækologi
Kanat Charib
Kongevej 45, st.
6400 Sønderborg
Tlf.nr.: 74 42 64 22
Hjemmeside: www.gyn-sonderborg.dk

PATIENTINFORMATION

Keglesnitsoperation (konisation)
Du har fået konstateret celleforandringer på livmoderhalsen. Dine celleforandringer er ikke kræft, og stort
set alle kvinder, der får konstateret celleforandringer, bliver fuldstændig helbredt.
Celleforandringer på livmoderhalsen skyldes en virus, der er seksuelt overført (Human Papilloma Virus =
HPV). Både virusinfektionen og celleforandringerne er ofte symptomløse.
Hvordan foretages operationen?
Der er ingen forberedelse. Du kan evt. tage 2 Panodil tabletter 1 time inden indgrebet.
Operationen foregår ved, at lægen - med en elektrisk slynge - udskærer et kegleformet vævsstykke fra
livmoderhalsen, medinddragende celleforandringerne - og en eventuel blødning standses.
Indgrebet foregår gennem skeden, mens du ligger på et gynækologisk leje. Operationen foregår i lokalbedøvelse, og varer ca. 15 minutter.
Det lille kegleformede vævsstykke bliver efterfølgende sendt til mikroskopisk undersøgelse på sygehuset.
Du vil få svar i løbet af ca. 14 dage.
Efter indgrebet skal du vente ca. 20 minutter i venteværelset. Dette er for at sikre, at blødningen er normal,
inden du går hjem.
Der kan forekomme lette smerter i underlivet, som kan behandles med smertestillende håndkøbsmedicin
som f.eks. Panodil eller Ibuprofen.
Det er normalt at bløde lidt fra skeden i op til 14 dage efter indgrebet. Hvis blødningen tiltager (mere end
normal menstruationsstyrke), eller det bløder med store klumper, skal du kontakte klinikken. Udenfor
klinikkens åbningstid, skal du henvende dig til vagtlægen.
7-10 dage efter indgrebet kan der komme en ny blødning. Dette skyldes, at sårskorperne løsnes.
Ethvert indgreb i skeden indebærer en vis risiko for infektion. For at mindske denne risiko, tilråder vi at
undlade samleje, karbad, svømning og brug af tampon (brug bind i stedet), indtil blødningen er ophørt
(efter ca. 14 dage).
For at undgå tiltagende blødning, bør du undlade sport og tunge løft, indtil blødningen er ophørt. Arbejde
kan genoptages efter 2-3 dage.
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Hvis du efterfølgende får feber, smerter, øget udflåd eller forøget blødning (kraftigere end normal
menstruation), kan det være tegn på underlivsbetændelse. Du bør da kontakte klinikken eller vagtlægen.
Opfølgning
Svaret på den mikroskopiske undersøgelse vil foreligge ca. 14 dage efter operationen.
Vi vil gerne se dig her i klinikken til første kontrol ca. 4 mdr. efter operationen.
Det videre undersøgelses- og behandlingsforløb afhænger af mikroskopisvaret. De fleste patienter overgår
til smear-kontrol hver 6. måned.
Der er en lille risiko for, at du senere får nye celleforandringer. Vi anbefaler derfor, at du efterfølgende får
en vaccination mod HPV.

VIGTIGT:
Da vi anvender strøm, sættes der en selvklæbende elektrode på dit venstre lår. Derfor beder vi dig om
IKKE at smøre venstre lår ind i creme.
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