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JJ kateter 

 

Jeres barn er henvist til anlæggelse af aflastende kateter mellem nyren 

og blæren. 

Denne information omhandler praktiske forholdsregler før og efter 

anlæggelsen. 

 

Hvad er et JJ kateter? 

Et JJ kateter er en tynd plastikslange, som lægges via en kikkert 

gennem urinrøret og op i urinlederen. Det ligger med en krølle i blæren 

og en krølle i nyrebækkenet. JJ-kateteret aflaster urinlederen og bruges 

i forbindelse med mange tilstande såsom nyrebækkenudvidelse, 

nyresten og forsnævringer i urinlederen. 

Inden I møder på hospitalet 

I skal aflevere en urinprøve hos praktiserende læge 10 dage inden 

operationen, for at sikre, at Jeres barn ikke har en urinvejsinfektion. 

 

Hvordan forbereder vi vores barn? 

Anlæggelsen foregår i fuld bedøvelse. 

Jeres barn skal være fastende inden anlæggelsen.  

Fasteregler for børn under 18 år:  
6 timer for fast føde og mælk - fraset brystmælk  
4 timer for brystmælk  
1 time for klare væsker (vand, saftevand og juice uden frugtkød)  
Børn bør opfordres til at drikke op til 1 time før anæstesi  
I praksis: 1 – 5 år: 55 ml  

6 – 12 år: 140 ml 

over 12 år: 250 ml 
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Jeres barn skal have været i bad hjemmefra. 

Jeres barn skal have målt vægt, højde og morgentemperatur 

hjemmefra. Urinen undersøges for bakterier.  

 

Hvad sker der under og efter operationen? 

Under indgrebet føres en kikkert igennem urinrøret og op i blæren. 

Igennem kikkerten indføres JJ kateteret i urinlederen. De fleste børn kan 

ikke mærke kateteret, men enkelte vil dog føle 

ubehag/vandladningstrang. De første 2-3 vandladninger kan medføre 

svie i urinrøret. Hvor længe kateteret skal ligge, afhænger af den 

grundlæggende tilstand, og varigheden kan være nogle få dage til 

adskillige uger.  

Fjernelse af kateter  

Kateteret fjernes under kortvarig bedøvelse ved hjælp af en kikkeret via 

urinrøret til blæren, ganske som ved anlæggelsen. Tidspunktet aftales 

individuelt. 

Forholdsregler efter udskrivelse 

Der kan være blod i urinen i 1-2 døgn efter operationen. Dette er 
ufarligt, men må ikke tiltage. 
 
I skal være opmærksomme på symptomer på blærebetændelse, da der 
er en øget risiko for dette efter operationen. Kontakt praktiserende læge 
hvis Jeres barn 

• har feber over 38,5° 
• har vedvarende ildelugtende og uklar urin 
• klager over smerter ved vandladning 
• tiltagende blod i urinen 
• problemer med at lade vandet 

 

Nogle børn kan mærke kateteret ved sport/leg, men ellers er der ingen 

begrænsninger for, hvad barnet må foretage sig.  

 

Med venlig hilsen 

Børn og Unge 

 


