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Ambulant kikkertundersøgelse 
af blæren
(cystoskopi)

capio.dk



FORMÅL MED UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen har til formål at undersøge 

slimhinderne i blæren og urinrøret.

FORBEREDELSE
Bemærk:

Hvis du inden for den sidste uge op til under-

søgelsen har mistanke om blærebetændel-

se, beder vi dig kontakte egen læge.

Hvis du har blærebetændelse, men er i be-

handling for dette, kan cystoskopien stadig 

gennemføres.

Vi kan desværre ikke undersøge dig, hvis 

du har blærebetændelse, men ikke er i be-

handling, fordi infektionen kan blive spredt i 

kroppen.

UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen varer som regel ca. 5 minut-

ter, men du skal påregne lidt ekstra tid til for-

beredelse og afslutning.

Undersøgelsen foretages med et tyndt, bø-

jeligt rør med lys og optik. Lægen fører røret 

op i blæren gennem urinrøret. Herefter fyl-

des der saltvand i blæren, hvorefter slimhin-

den kan ses.

Blæren bliver delvist fyldt med saltvand un-

der undersøgelsen, hvilket sjældent medfø-

rer ubehag. Nogle føler dog en smule ube-

hag, når røret passerer lukkemusklen. Du 

kan gå på toilettet og lade vandet normalt 

efterfølgende.

Lægen informerer dig om undersøgelsens 

resultat og eventuelt videre forløb.

EFTER UNDERSØGELSEN
Det er helt normalt, at der er svie ved vand-

ladningen efter undersøgelsen. Svien går 

hurtigere over, hvis du drikker rigeligt resten 

af dagen – gerne mere end 2 liter væske. 

Dette også for at undgå blærebetændelse.

Du kan få svie og blødning ved de første 

vandladninger. Dette er ufarligt og forsvin-

der af sig selv i løbet af en dags tid. Hvis 

generne fortsætter ud over 1-2 dage, og du 

evt. får feber, bør du tale med din egen læge 

for at blive undersøgt for en eventuel urin-

vejsinfektion.

KONTAKT
Er der noget, du er i tvivl om, eller har du 

yderligere spørgsmål, er du altid velkom-

men til at ringe til os.

Hellerup: 3977 7070

Odense: 6548 7070

Aarhus: 8612 1186

Skørping: 9839 2244

Viborg: 8725 0899
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Fredag kl. 8.00-16.00
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Telefontider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
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     Odense
Pantheonsgade 25

5000 Odense C
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Tlf.: 8612 1186

     Viborg
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     Skørping
Himmerlandsvej 36

9520 Skørping

Tlf.: 9839 2244


