Implantation av testsystem
för ryggmärgsstimulering
(SCS)
Information
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att läsa mer!

Övergripande om implantation av testsystem
för ryggmärsstimulering (SCS)
Du kommer till Samariterhemmet på morgonen, samma dag som ingreppet sker. Du byter om
till patientkläder och när det blir din tur går du till operationssalen.
Du behöver inte vara fastande inför ingreppet. Om du äter blodförtunnande läkemedel eller
något av medicinerna som anges på bifogat blad, ta då kontakt med
Neuromodulationsmottagningen via 1177.se

Före behandling
Du ska duscha med desinfektionsmedlet Descutan kvällen innan operationen och på
operationsdagens morgon. Descutan köps på apoteket.
Du ska äta penicillin under hela testperioden och första tabletten ska du ta på
operationsdagens morgon. Penicillinet kommer att skrivas ut på e-recept två dagar före
ingreppet.
Ta med dina egna smärtstillande läkemedel. Man kan vara öm i ryggen ca 3 dagar efter
ingreppet. Smärtlindra gärna med Paracetamol (Alvedon) 1g x 4 så länge du behöver.

Under behandling
Inläggning av elektroden tar ca 30 minuter och görs i lokalbedövning. Du ligger på mage på
operationsbordet. Via en nål i ryggen placeras elektroden utanför ryggmärgskanalen i det
epidurala utrymmet. Elektroden lämnar sedan kroppen via en öppning på några millimeter
och ansluts till en utvändig stimulator.
All information om handhavande av testutrustning, förband, penicillin och hur du ska sköta
dig under testperioden får du av SCS-sjuksköterska på avdelningen. Efter informationen får
du åka hem

Efter behandling
Under de följande 7 dagarna märker du om smärtan minskar då stimuleringen används. Om
det är så, planeras en andra operation, då en permanent elektrod och stimulator opereras in.
Med en permanent stimulator placeras alla systemets delar under huden.
Efter testperioden, 7 dagar, tar distriktssköterskan bort den tillfälliga elektroden. Det görs
mycket enkelt genom att det stygn elektroden fästs i tas bort och elektroden dras sedan ut.
Den tillfälliga teststimulatorn, programmeraren samt utvärderingsformulären skickas
sedan snarast tillbaka i det returkuvert som du får. Du kommer att ha telefonkontakt med
SCS-sjuksköterskan under testperioden.
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