Dorsal Slit
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Binnenkort wordt u verwacht voor een Dorsal Slit.
Hiervoor wordt u 1 dagdeel opgenomen op de afdeling
dagverpleging.
Helaas is het niet mogelijk dat familieleden of kennissen hierbij
aanwezig blijven.
Opname dagverpleging
...................dag, ..................................................., om ................... uur
Inleiding
In overleg met uw arts zal er bij u een dorsal slit worden verricht.
Bij een dorsal slit wordt de voorhuid ingesneden, waardoor deze
gemakkelijker terug te trekken is. De meest voorkomende reden
hiertoe is een te nauwe voorhuid.
Gevolg hiervan kan zijn dat er moeilijkheden optreden bij plassen,
pijn tijdens erectie of geslachtsgemeenschap of een ontsteking van
de eikel of voorhuid.
Voorbereiding
De ingreep zal onder plaatselijke verdoving plaats vinden, zodat
verdere voorbereidingen niet nodig zijn.
Ingreep
De ingreep duurt ± 20 minuten en zal plaatsvinden op de
poliklinische operatiekamer of op de polikliniek urologie.
Na het aanbrengen van de lokale anesthesie wordt de voorhuid
ingesneden en de huid gehecht met oplosbare hechtingen.Deze
hechtingen lossen na 7 dagen op en hoeven dus niet verwijderd te
worden.
Na de ingreep zal de penis zeer gevoelig zijn. Dit zal enige dagen zo
blijven. Na de ingreep wordt de penis verbonden met een vettig gaas
en vervolgens met steriele gazen.
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Nazorg
Na de ingreep is het verstandig om het de rest van de dag rustig aan
te doen.
Na het plassen dient u het verband te verschonen. U heeft een
recept voor verbandmateriaal meegekregen.
Geadviseerd wordt een stevige onderbroek te dragen en de penis
omhoog te dragen. Dit is om zwelling te voorkomen.
U mag geen geslachtsgemeenschap hebben gedurende 6 weken.
Na de ingreep kunt u enkele dagen een branderig gevoel houden.
Om dit te bestrijden kunt u paracetamoltabletten innemen. Ook kunt
u enkele dagen een branderig gevoel hebben tijdens het plassen.
Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan. Deze
kunnen gaan schrijnen.
Complicaties
Basisregel van de wondverzorging is het schoon en droog houden
van het wondgebied.
Na het douchen de wond droogdeppen. Het nemen van een bad
wordt afgeraden.
Er kan een nabloeding optreden die zich kan uiten in een bloederig
verband of een bloeduitstorting onder de hechting. Soms treedt bij
een wond genezingsstoornis op in de vorm van infectie.
Indien de pijn steeds erger wordt, er pus of bloed uit de wond komt,
de penis steeds dikker wordt of u koorts krijgt boven de 38,5 °C,
neemt u dan contact op met uw behandelend arts.
Ook kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp.
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Tot slot
Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra
informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere
omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. Dit zal
altijd door uw uroloog aan u worden kenbaar gemaakt.
Heeft u na het lezen van de folder nog vragen, dan kunt u op
werkdagen contact opnemen met de polikliniek Urologie tussen
08.30 – 12.00 uur en 13.30 – 16.00 uur via telefoonnummer
(0223) 69 65 64.
Belangrijke telefoonnummers
Gemini ziekenhuis : (0223) 69 69 69
Polikliniek Urologie : (0223) 69 65 64
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Deze folder is een uitgave van het Gemini Ziekenhuis©

