
 

Hypospadi - forholdsregler efter 
udskrivelse 

Hermed følger de vigtigste informationer og gode råd i forbindelse med pasning 
af jeres hypospadiopererede dreng derhjemme.

Vær opmærksomme på, at autostolens sele ikke strammer i skridtet. Selen kan 
evt. løsnes så der er plads til en pude mellem benene.

Hygiejne

Jeres dreng må ikke komme i bad, mens han har kateter og forbinding på penis.
Der skal kun vaskes forsigtigt nedenfor forbindingen og holdes tørt i området.
Læg mærke til om huden nedenfor forbindingen er hel og har en naturlig farve. 
Rødme og hævelse kan være tegn på infektion.
Mål temperaturen dagligt. Ved temperatur over 38.5 grader, skal I kontakte os. 

Funktion af kateter

Det skal pible med urin næsten konstant ud af kateteret. Hvis det ikke pibler - 
skal I sikre at der ikke er knæk på slangen, eller at slangen er snoet. Forsøg da 
at rette kateterslangen lidt ud.
Hvis det derimod siver langs og ved siden af kateteret, således at forbindingen 
bliver våd, kan det være tegn på at det er stoppet til, og I skal kontakte os.
Hvis urinen er ildelugtende eller plumret skal I ligeledes kontakte os.

Blærekramper

Sivning langs kateteret i forbindelse med at jeres dreng er ked af det og trækker
benene op under sig eller sætter sig på hug, kan også være tegn på 
blærekramper. Det er vigtigt, at I giver ham smertestillende medicin på faste 
tider dagen igennem og en enkelt gang om natten, for at undgå 
blærekramperne, om nødvendigt kan gives ekstra smertestillende.

Smertestillende medicin

Jeres dreng skal have 4 forskellige slags medicin så længe han har forbinding og
kateter. Da drenge efter denne operation som regel ikke har sårsmerter, gives 
den smertestillende medicin mest for at undgå kramper i blæren, som opstår på 
grund af, at kateteret opfattes som et fremmedlegeme i blæren.

Bonyl gives som pille eller mikstur morgen og aften og virker smertestillende. 
Panodil gives som stikpille, pille eller mikstur 4 gange i døgnet og virker 
smertestillende.
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Oxybutynin/Ditropan gives 3 gange dagligt som mikstur eller tablet og virker 
specielt mod blærekramper.
Trimopanmikstur eller tablet skal gives x 1 dagligt for at forebygge infektion. 
Vi har udregnet de nøjagtige doser, som I skal give jeres dreng.

Ble skift på små drenge

Den yderste ble skal skiftes ca. hver 2.-3. time om dagen og en enkelt gang om 
natten i forbindelse med medicingivning.
Den inderste ble skal skiftes efter behov.

Større drenge

Jeres dreng får sat pose på kateteret. Posen skal tømmes ud i toilettet ca. 3 
gange om dagen gennem bundventilen. 

Aktivitet

Jeres dreng må gerne sidde, kravle og gå, men pas på at han ikke leger for 
voldsomt og tal med evt. større søskende om ”rolig” omgang med lillebror.
Der er en god idé at gemme scootere, cykler og lignende væk for at undgå at 
han sidder overskrævs og belaster skridtet.

Mad og drikke

Det er naturligt at jeres dreng måske ikke spiser så meget som han plejer, fordi 
han er mindre aktiv. Derimod er det vigtigt at han får rigeligt med væske dvs. 
1-1½ liter pr dag, og blærekramper undgås bedre, når der er et godt 
”gennemløb”.

Kontakt til Børn og Unge 

Vi vil ringe jer op dagen efter udskrivelse, samt 3. og 5. dag, efter I er kommet 
hjem, for at høre hvordan det går. 

Genindlæggelse i Børn og Unge

Når de aftalte dage efter operationen er gået, skal I komme til fjernelse af 
kateter.
Det er da vigtigt, at han ikke har fået Ditropan/Oxybutynin om morgenen, da 
det kan hæmme vandladningen efterfølgende.
Forbindingen omkring penis og tråden der er syet fast i urinrørsåbningen 
fjernes. Efterfølgende fjernes kateteret.
Når jeres dreng skal tisse gennem det nyopererede urinrør, kan det godt svie de
første par gange. Derfor er det en god hjælp, at han drikker meget, så han 
hurtigt kommer over denne fase.
Når jeres dreng har tisset 2 gange efter kateterfjernelsen, kan I tage hjem.
I får tilsendt en tid til kontrol ca. 3-6 mdr. efter operationen, hvor vi undersøger,
om penis er helet pænt op, og om der evt. er fistler.

Efterforløb i hjemmet

De næste par uger skal de små drenge fortsat bruge dobbeltble, for at skåne det
nydannede urinrør.
Både små og store drenge må ikke komme i karbad, svømmebad eller lignende i
de første 3 uger. Brusebad er tilladt.
I de første 1-2 uger må de heller ikke komme i institution eller skole.
Forsøg at undgå brug af scooter, cykel og lignende de næste 4 uger.
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Efter udskrivelsen skal I være opmærksomme på følgende:

• Urinstrålens tykkelse

Kommer urinen ud andre steder end fra spidsen af penis? I så fald skal i 
gøre os opmærksomme på dette, når I kommer til kontrol.

• Symptomer på blærebetændelse

Smerter eller svie under vandladning
Ildelugtende urin
Hyppig vandladning, mavesmerter
Temperaturforhøjelse
Ved mistanke om blærebetændelse afleveres urinprøve hos egen læge.

• Symptomer på betændelse i operationssåret

Er der rødme, hævelse, smerter eller pus bør jeres dreng ses af egen 
læge.

Med venlig hilsen 

Børn og Unge
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