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Sterilisation af mænd.
Sterilisation af mænd er fra den juni måned 2021blevet gratis
ved henvisning fra egen læge.

Operationen:
Indgrebet foretages i lokalbedøvelse og varer 15-30 minutter.
På hver side af pungen laves en åbning på ca. 15 mm hvor ud
sædstrengen trækkes frem. Der fjernes ca. 20 mm af denne,
og som en sikkerhed sendes begge stykker til mikroskopiundersøgelse. Hudåbningen sys sammen med tråd, som
forsvinder af sig selv. Ved sterilisation er formålet at forhindre
sædcellerne i at ”komme ud”. Dette går ikke ud over den
seksuelle formåen.

Efter operationen:
Man tilråder stramme underbukser (trusser) den første uge
for at støtte pungen. Smertestillende i form af Pinex® 1 gram
gange 4 og/eller Ibumetin® 400 mg gange 3. Eventuel
sygemelding i 1-2 dage. Undgå tunge løft de første par dage.
Der anbefales en sædprøve 3 måneder efter indgrebet. Hvis
du ønsker dette, skal du efter 8 uger kontakte laboratoriet på
Kolding Sygehus på telefonnr. 76363032. De vil så sende
prøvetagningsmateriale til dig. Svar på prøven får du fra os
på e-mail eller telefon.
Der bør anvendes antikonception til sædprøven er fundet
negativ for sædceller.

Komplikationer:
Der vil næsten alt tid komme lidt misfarvning omkring
såråbningerne pga. lidt blodudtrædning. Som ved alle andre
operationer kan der sjældent forekomme blodansamling
eller infektion. Det vil vise sig ved stor hævelse eller varme,
rødme og smerter. Kontakt klinikken eller egen læge ved
symptomer derpå.

På længere sigt:
Det er yderst sjældent, der er symptomer efter sterilisation. Der
kan forekomme trykgener fra testiklerne, som tegn på at kroppen reagerer mod sædcellerne. I sjældne tilfælde kan der opstå
en lille knudedannelse, hvor sædstrengen er blevet afbrudt.
Meget sjældent under 1% af tilfældene, kan sædstrengen vokse
sammen igen.
Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte
klinikken.
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