Blæreskylning med Mitomycin
Du skal i behandling med Mitomycin på grund af dannelse af polypper i din blære. Behandlingen med Mitomycin foregår som blæreskylninger.

SÅDAN VIRKER MEDICINEN
Mitomycin er en cellegift, som hæmmer celledeling.
Den har til formål at hindre dannelsen af polypper i
blæren.

SÅDAN FOREGÅR BLÆRESKYLNINGEN
Blæreskylningen bliver foretaget at en sygeplejerske,
mens du ligger på en briks. Du bliver vasket omkring
urinrøret med sterilt vand og får lagt et kateter op i
blæren. Mitomycin er en væske, som du får lagt op i
blæren gennem kateteret. Herefter bliver kateteret
fjernet.
Mitomycin-væsken skal blive i blæren i 2 timer for at
have bedst mulig effekt. Du skal helst være i aktivitet
imens, så væsken bevæger sig rundt i blæren og behandler hele blærevæggen. Mitomycinen virker irriterende på slimhinden i blæren, og du kan derfor have
svie i blæren, mens behandlingen står på.
Når de 2 timer er gået, lader du vandet og tømmer på
den måde blæren for Mitomycin.
Ved den første behandling skal du blive i ambulatoriet, indtil du har ladt vandet, så vi sikrer os, at du kan
tåle behandlingen. Ved de efterfølgende behandlinger
må du tage hjem umiddelbart efter, at du har fået væsken lagt op i blæren.
Da Mitomycin er miljøfarligt, vil sygeplejersken bære
kittel, mundbind og specielle handsker, når du får behandlingen.

undgår du at skulle lade vandet, imens behandlingen
foregår.
Undersøgelse for blærebetændelse
Lige inden hver behandling beder vi dig om at lade
vandet. Det skyldes dels, at din blære skal være helt
tømt, før vi lægger Mitomycin-væsken op, og dels at
vi har brug for en urinprøve, som vi undersøger for
blærebetændelse.
Hvis du har blærebetændelse, er vi nødt til at udsætte
din behandling.
Du skal have 8 behandlinger
Du skal have blæreskylning 1 gang om ugen i 8 uger.
Resultatet af behandlingen
Cirka 2 måneder efter din sidste blæreskylning skal
du have foretaget en kikkertundersøgelse af blæren,
også kaldet en cystoskopi, som viser, hvordan behandlingen med Mitomycin har virket.
Du får tid til undersøgelsen og mere information om,
hvordan den foregår, når du får din sidste blæreskylning.

BIVIRKNINGER
De hyppigste bivirkninger af blæreskylningerne er udslæt i håndfladerne og symptomer på blærebetændelse som svie ved vandladning og hyppige vandladninger. Hvis symptomerne på blærebetændelse fortsætter i flere dage, skal du kontakte din læge og få
undersøgt din urin for bakterier.
Det første døgn efter hver blæreskylning kan du have
blod i urinen. Det er helt normalt, men fortsætter det i
flere dage, skal du kontakte din læge.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Undgå at drikke før og under behandlingen
Vi anbefaler, at du ikke drikker noget 2 timer før behandlingen og i de 2 timer, behandlingen varer. Så

Forvent blå urin
Din urin er blålig det første døgn efter blæreskylningen. Det er helt normalt og ganske ufarligt.
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Skyl dig med håndbruser
Mitomycin kan virke irriterende på huden. Derfor bør
du skylle dig med en håndbruser, efter du har ladt
vandet. Af samme årsag bør du også lukke låget på
toilettet, når du skyller ud. Disse forholdsregler gælder kun ved første vandladning efter blæreskylningen.
Derefter kræver det kun almindelig god hygiejne, når
du lader vandet.
Brug prævention
Så længe du får blæreskylningerne, skal I bruge kondom under samleje, så du ikke overfører Mitomycinvæske til din partner.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Urologisk Afsnit
Tlf. 97 64 18 57
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 7.30 – 15.00

Blæreskylning med Mitomycin

Side
2 af 2

