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Försök till spermieuttag via MikroTESE  

 

Du är välkommen till Livio Fertilitetscentrum 
 

_______dagen den _______/_______ kl:___________ 

 

 Kvällen före ingreppet tvättar du hela kroppen inklusive håret samt specifikt 
genitalierna med Descutan tvättsvamp, som du fått av oss eller köpt på apotek.  

 På morgonen, samma dag som ingreppet duschar du på samma sätt igen med 
Descutan på hela kroppen. 

 Du får äta frukost som vanligt) före klockan 07.30, samma morgon som ingreppet skall 
göras. 

 Var vänlig använd ej starka dofter som t.ex after shave. Lämna smycken hemma. 

 När du kommer till kliniken får du om du önskar en rogivande tablett. Vi sätter en nål i 
armen, där du sedan får smärtstillande medel efter behov. Ingreppet sker i 
lokalbedövning 

 Operationen tar ca 1½ timma. Därefter får du vila och vi kontrollerar då att du mår bra. 
När du så önskar serveras du kaffe/te och smörgås. 

 Du får ytterligare muntlig och skriftlig information av läkaren och operationspersonal 
före hemgång. 

 Kom ihåg att du inte skall köra bil denna dag (p.g.a. de mediciner du fått)  

 

 

 

       

   
 
 

För information efter TESE, var god vänd 
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o Efter operationen får du en suspensoar. Denna ger en kompression av 

operationsområdet och minskar risken för blödning och svullnad. Den lindrar också 
eventuell värk. Suspensoaren bör sitta på åtminstone första dygnet efter operation.  

 
o  Det genomskinliga bandaget sitter kvar tills det lossnar alternativt plockas bort i 

samband med återbesök. Det går utmärkt att duscha med bandaget på. När 
bandaget är borttaget håller du rent i operationsområdet med vanligt vatten, gärna 
med handdusch. 

 
o Stygnen försvinner normalt av sig själva men avlägsnas/friseras. Då ofta i samband 

med återbesök 10-14 dagar efter operation. Se nedan. 
 
o Vi rekommenderar att du är försiktig med lyft under veckan efter operation. Har du ett 

arbete med fysisk aktivitet kan det vara aktuellt med sjukskrivning. Har du ett 
stillasittande arbete kan du vanligtvis gå tillbaka till arbetet redan efter någon dags 
vila. 

 
o Det är normalt med ömhet i operationsområdet ett par dagar efter operation. Får du 

tilltagande smärtor eller svullnad bör du höra av dig dagtid till våra barnmorskor 
telefon 031-710 46 00, därefter på vår jourtelefon (0705- 84 65 85) vid akuta besvär. 

 
o På samma sätt skall du höra av dig om du får feber över 38 grader.  

 
o Vi rekommenderar att du är frikostig med värkmedicinering i form av den särskilda 

ordination du får vid hemgång. 
 

o Ev. Planerat återbesök: 

 

 
-----------------   dagen den  ------- / -------   kl. --------------- 
 

     Om du väljer att gå till en läkare på hemorten, distriktsköterska eller dyl. 
    Låt dem endast klippa bort de trådar som ovan hud, resten kommer att försvinna                 
    av sig själva. 
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