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Nedbringning af sten i pungen  
(Retentio testis) 

 
 
Jeres barn er henvist for at få nedbragt stenen/stenene (testiklen) i pungen. 
Dette foregår som en lille operation.  
 

Hvad sker der under operationen? 

Operationen foretages som én-dags indlæggelse. Der kan være forskel på 
hvordan operationen udføres alt efter hvor testiklen sidder. Hos nogle drenge 
kan en eller begge testikler ikke mærkes ved undersøgelse udenpå huden. 
Under operationen leder kirurgen derfor efter den manglende sten med et 
kikkertrør og placerer den i pungen, hvor den syes fast. Ofte kan dette gøres 
med én operation, men nogle gange kan testiklen sidde langt oppe i bughulen, 
og må derfor føres ned i pungen ad to omgange, hvilket vil sige to operationer 
med ca. 6 måneder imellem. 
 
 

Hvordan forbereder vi vores barn? 

Operationen foregår i fuld bedøvelse. 
Jeres barn skal være fastende inden operationen.  

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 
 
Jeres barn skal have været i bad hjemmefra. 
Jeres barn skal have målt vægt, højde og temperatur hjemmefra. 
 

 

Hvad må vores barn efter operationen? 

Jeres barn udskrives når det er velbefindende og har haft vandladning. 
Jeres barn må spise, drikke og bevæge sig som det har lyst til. 
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Vi anbefaler at barnet har løse bukser på, på indlæggelsesdagen og i 
dagene efter operationen. 
 
 
Forholdregler efter udskrivelse 

Jeres barn kan føle ømhed i det opererede område. Hvis barnet har brug for 
smertestillende medicin, anbefaler vi at give Paracetamol (Panodil®, Pinex® 
eller Pamol®) efter barnets vægt. Det vil som regel kun være nødvendigt 1-2 
døgn efter operationen. 
På operationssårene sidder et tyndt gennemsigtigt plaster, som skal blive 
siddende til det selv falder af. 
 
Jeres barn må ikke bade i havet eller i svømmehal i 2 uger efter operationen. 
Barnet må gerne brusebade 1 døgn efter operationen. 
 
Jeres barn skal undgå voldsom leg, gymnastik, cykling og sportsaktiviteter i 2 
uger efter operationen. 
 
I skal være opmærksomme på symptomer på infektion i operationssårene. 
Kontakt praktiserende læge, hvis Jeres barn 

• har temperatur over 38,5 
• har smerter i det operede område 
• sårene bliver røde og væskende med gulligt pus 

 
Barnet skal passes hjemme 2-4 dage derhjemme. Herefter må barnet komme i 
institution/skole igen. 
 

 

Kontrol 

Hvis Jeres barn skal have lavet to operationer for at nedbringe stenen/stenene, 
bliver I indkaldt til opfølgende operation. 
Hvis Jeres barn kun får lavet én operation, skal barnet kontrolleres ved egen 
læge efter 3 måneder. I skal selv bestille en tid. 
 
 
 
 
 

 

Med venlig hilsen 

Børn og Unge  

 


