EREKTIONSPROTES
Erektionsprotes kan användas för erektionsstörningar för vilken övriga behandlingar inte hjälper.
Protesen består av två konstgjorda expanderbara peniscylindrar, en pump och en behållare.
Med de expanderbara peniscylindrarna ersätts den egna svällkroppen, d.v.s. efter
implanteringen av protesen är det inte längre möjligt att få erektion på annat sätt, även om
protesen skulle avlägsnas. Protesens pump är kopplad med slangar till svällkropparna och till
vätskebehållaren. Pumpen placeras i pungsäcken och behållaren i bukhålan.
Operationen
Operationen kan göras enligt val av metod antingen via ett eller två snitt. Det första snittet
kommer alltid mellan pungen och penis. Det andra, korta snittet, på nedre delen av buken och
används för implantering av vätskebehållaren. Eftersom det normalt förekommer mycket
bakterier på operationsområdet och främmande föremål har en tendens att inflammeras i
samband med implantering, så använder man före och efter operationen stark antibiotika i
allmänhet i två veckors tid. Efter operationen lägger man in en urinkateter som hålls kvar tills
följande morgon.
Hemvård
Du får åka hem dagen efter operationen.
Du får skilda anvisningar angående sårvård.
Undvik ansträngning och tunga lyft fyra veckor efter operationen.
Sjukledighetens längd är 4-6 veckor.
Du får inte cykla under sjukledigheten.
Kontakta den urologiska bäddavdelningen om:
du får feber
det förekommer kraftig rodnad eller hetta på operationsområdet eller om du får
avvikande utslag
såren utsöndrar var
du har avvikande kontinuerlig smärta
en del av protesen blir synlig
Ibruktagande av protesen
Ibruktagande av protesen sker under handledning efter sex veckor på läkarens mottagning på
den urologiska polikliniken. Samtidigt försäkrar man ännu att protesen fungerar ordentligt och
att du behärskar användningen av den. Protesen får inte användas före detta.
Protesens delar är mekaniska och slits. Protesens livslängd varierar från några år upp till t.o.m.
20 år. Förr eller senare kommer protesen att skadas. Då kan man eventuellt byta endast den
del som gått sönder i en mindre operation.
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Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.

