INTRAVESIKAL EMDA MITOMYCIN-C-BEHANDLING
Syftet med behandlingen är att förebygga återfall och framskridning av urinblåsecancer.
Förberedelser inför behandlingen
För ett urinprov till hälsovårdscentralen tre dagar före varje behandling. Ifall det finns en
infektion i urinen blir du kontaktad från sjukhuset och vid behov vårdas med antibiotika.
Du får salttabletter från sjukhuset som tas enligt följande:
o föregående kväll tas 1,5 gram salttabletter (antingen 3 x 500 mg eller 2 x 750 mg)
o på dagen för behandlingen tas 1,5 g salttabletter 30 minuter före behandlingen.
Drick inget 8 timmar före behandlingen.
Du får äta normalt på morgonen.
Du får ta dina morgonmediciner som normalt, ta eventuella vätskedrivande mediciner först
efter behandlingen.
Genomförandet av behandlingen
Urinblåsan töms före behandlingen med hjälp av en urinkateter, samma kateter används för
att sätta in medicinen i blåsan.
Man leder lågspännig elektrisk ström (25 mA) till urinblåsan med hjälp av katetern och
EMDA-apparatur.
Åtgärden räcker 30-40 minuter under vilken du kan känna ryckande eller kittlande känsla i
magens nedre del. Behandlingen orsakar inte smärta.
Efter behandlingen tas medicinen bort med hjälp av katetern och därefter avlägsnas
katetern.
Det är bra att reservera en timme för behandlingen.
Efter behandlingen
Drick rikligt efter behandlingen (från 2 timmar efter behandlingen) för att skölja urinvägarna.
Den möjliga blodiga urinen försvinner oftast genom att dricka rikligt.
Behandlingen kan orsaka:
o Klåda, värmekänsla och nypande känsla på huden
o Rodnad på huden av magens nedre del som räcker vanligtvis max 24 timmar.
o Ökat urineringsbehov eller blodig urin som försvinner av sig själv.
o Sveda i urinröret och hudirritation runt könsorganen.
Du kan ta värkmedicin vid behov.
För att det inte skall bli kvar medicin på huden är det speciellt viktigt att tvätta händerna och
könsorganen varje gång du urinerat 2 dygn efter behandlingen. Efter toalettbesök skall WCbyttan sköljas två gånger med locket stängt.
För att undvika stänk rekommenderas att även män sitter ner och urinerar.
Använd kondom för att skydda din partner eller avstå från att ha samlag under en veckas tid.
Kontakta den vårdande enheten eller jouren ifall;
Du får över 38°C feber
Urinen är kraftigt blodig
Ditt allmäntillstånd försvagas
Berätta om behandlingen ifall du misstänker att symptomen beror på EMDA-MMC vården.
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Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.

