Ryggmärgsstimulering (SCS)
Test i två steg
Information

Har du frågor, kontakta:
Kontakta oss via e-tjänster på www.1177.se
Neuromodulationsmottagningen

018-611 11 10
Knappval 2

Vänd sida för
att läsa mer!

Övergripande om ryggmärgsstimulering (SCS)
Test i två steg
Du kommer till oss för att testa ryggmärgsstimulering i två steg vilket innebär att du får två
tider. Först en tid för inläggning av elektrod och efter 14 dagar ytterligare en tid då man
bestämmer om du ska ha ett permanent system eller ej. Detta beror helt på hur du svarat på
behandlingen.

Inför operation








Du ska vara fastande, alltså inte äta fast föda från kl 24.00 natten innan operation.
Du får dricka klara vätskor (ej mjölkprodukter, kaffe med mjölk, juice, saftsoppa)
2 timmar innan ankomst till sjukhuset.
Du får inte snusa, tugga tuggummi eller röka 6 timmar innan operationen. Du som har
operationstid efter kl 12.00 får äta en lätt frukost före kl 6.00.
Om du äter blodförtunnande läkemedel eller något av medicinerna som anges på
bifogat blad, ta då kontakt med Neuromodulationsmottagningen via 1177.se.
Du ska duscha med desinfektionsmedlet Descutan kvällen innan operationen och på
operationsdagens morgon. Descutan köps på apoteket.
Ta med dina egna smärtstillande läkemedel.
Kontakta sjukresesektionen i din region om du behöver hjälp med resa och eventuellt
boende i samband med ingreppet.

På operationsdagen
När du kommer till Samariterhemmet får du byta om till operationskläder. Efter det får du
sitta ned i väntrummet. Väntetiden kan bli upp till några timmar, så ta med tidsfördriv.
Operationen tar ca 90 minuter och görs i lokalbedövning Du får smärtstillande och lugnade
läkemedel.
Du ligger på mage på operationsbordet. Via en nål i ryggen placeras elektroden utanför
ryggmärgskanalen i epiduralrummet. Elektroden fäst fast och kopplas till en
förlängningssladd som går ut genom huden och kopplas till ett externt batteri som är fast
tejpad på ryggen i 14 dagar.

Efter operation




Du får åka hem samma dag. Innan du åker hem får du information och instruktioner
om fortsatt vård och behandling.
Du ska äta penicillin i 14 dagar under hela testperioden. Som smärtlindring efter
operationer kan du ta Paracetamol (Alvedon).
Du ska inte köra bil själv hem efter ingreppet.
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Kontakt Akademiska

Du hittar information och
tjänster för din hälsa och vård
på webbplatsen 1177.se. För
sjukvårdsrådgivning ring 1177,
öppet dygnet runt.

Akademiska sjukhuset nås via:
patientkontakt@akademiska.se
Patientkontakt 018-611 30 33,
Växel: 018-611 00 00
www.akademiska.se

www.akademiska.se

