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Vælg farveTil patienter og pårørende

Fakta om manglende nedsynkning af testiklerne
Testiklerne vandrer i de sidste måneder af fosterlivet fra bughulen ned i pungen.
I nogle tilfælde når testiklerne ikke at komme på plads inden fødslen.
Målet med operationen er at bringe testiklerne ned i pungen.
 
Forberedelse
Om morgenen før operationen skal du fjerne al hår i det viste område ved hjælp af en ladyshaver eller
en hårtrimmer. Se Forberedelse til operation
 
Hvordan foregår operationen?
Operationen foregår i fuld bedøvelse.
Under operationen laver man et lille snit i lysken og et på pungen.
Testiklen bliver lokaliseret og både sædstrengen og testiklen bliver løsnet, hvorefter testiklen bliver ført
ned i pungen, hvor den bliver fastgjort.
Det lille snit i huden bliver syet sammen med tråde, der forsvinder af sig selv.
Der bliver sat et plaster over såret.
 
 
Efter operationen
• Smerter: Der kan efter operationen være lette smerter og ømhed i operationsområdet. Det er helt

normalt og det anbefales derfor at I har anskaffet noget smertestillende håndkøbs medicin som
eksempelvis pamol, pinex eller lignende inden operationen.

• Bad: Såret bør holdes tørt det første døgn. Herefter må man gerne tage brusebad, men vent med
karbad og svømmehal til trådene er forsvundet.

• Tråde, plaster og kontrol: Såret er syet med selvopløselig tråd, som forsvinder af sig selv. Plasteret
kan fjernes 24 timer efter operationen og såret kan herefter renses ved overbrusning. Der er normalt
ikke brug for kontrol.

• Sygemelding: Der er normalt ikke behov for sygemelding
• Fysisk aktivitet: Hold dig i ro det første døgn og undgå tunge løft, sport og hårdt fysisk arbejde de

første 2 uger.
 
 
I meget sjældne tilfælde kan der forekomme:
Infektion og blodansamling: Huden omkring såret kan være hævet og misfarvet. Det er helt normalt
forsvinder det ikke i løbet af et par uger, eller kommer der yderligere rødme, blødning eller feber skal
du kontakte din egen læge, da der kan være gået infektion i såret.
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