Pleuracentese
Til patienter og pårørende

Vælg farve

Formål
At udtømme væske der er ophobet i lungehulen.
Indgrebet kan foretages enten for at stille en diagnose eller for at lindre åndenød.
Forberedelse
Du skal have foretaget en blodprøve indenfor en uge inden undersøgelsen.
Blodprøven skal fortælle lægen, om der er risiko for blødning i forbindelse med, at drænet lægges ind.
Lægen/afdeling, der bestiller undersøgelsen afgør om det er nødvendigt i dit tilfælde.
Hvis du får blodfortyndede medicin, kan det være nødvendigt at holde en pause med medicinen.
Dette vil resultatet af blodprøven afgøre.
Evt. vil man i en periode erstatte tabletbehandling med indsprøjtningsbehandling.
Du må gerne spise og drikke før undersøgelsen.
Sådan foregår indgrebet
Personalet i undersøgelsesrummet afgør, om du skal ligge/sidde på en briks til undersøgelsen eller om
du kan blive liggende/siddende i en seng.
Lægen og plejepersonalet vil undervejs fortælle dig, hvad der foregår.
Du bliver herefter lokalbedøvet i det område, hvor drænet skal ligge.
Når lokalbedøvelsen virker, fører lægen drænet gennem huden og placerer det på det ønskede sted.
Lægen sætter drænet fast med plaster til huden og forbinder det til en pose, som væsken kan løbe ned
i.
Der kan være nogle smerter i forbindelse med indgrebet, dels under lokalbedøvelsen, men også i
forbindelse med anlæggelsen. Efter anlæggelsen kan drænet irritere lungehinderne. Dette kan også
gøre ondt.
Du vil i så fald blive tilbudt smertestillende medicin.
Når en passende mængde væske er udtømt, fjernes drænet, og der sættes et tætsluttende plaster på.
Er der risici ved indgrebet?
Komplikationer er sjældne.
Hyppigst er der luft i lungehulen (punkteret lunge). Det drejer sig om få procent.
Ved længerevarende drænage kan der opstå infektion.
I sjældne tilfælde vil det være nødvendigt at indlægge dig.
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Pleuracentese
Hvor lang tid skal jeg sætte af til indgrebet?
Selve indgrebet tager cirka ½ time. Herefter tager udtømningen alt mellem 1-7 timer.
Efter indgrebet
Der er ingen krav til dig i øvrigt under indgrebet eller efter dette.
Hvis du oplever temperaturforhøjelse, rødme/hævelse ved indstiksstedet og/eller pludseligt opstået
åndenød, efter du er kommet hjem, skal du kontakte Lunge Ambulatorium på telefon 79 18 26 71 og
udenfor vores åbningstid (hverdage mellem kl. 8-14.30), skal du kontakte vagtlægen.
Det plaster du får på, efter drænet er fjernet, bør lades urørt i 1-2 dage.
Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål i forbindelse med undersøgelsen, kan du på hverdage kontakte Lunge
Ambulatorium Esbjerg på telefon 7918 2671.
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