MATERIAŁY DLA PACJENTÓW

CYSTOSKOPIA

OPIS METODY
Cystoskopię najczęściej wykonuje się w znieczuleniu ogólnym w warunkach szpitalnych,
trwa około 5-10 minut. Przeprowadza się je za pomocą wziernika zwanego cystoskopem,
który ma średnicę zbliżoną do średnicy długopisu. Są dwa rodzaje cystoskopów: giętkie i
sztywne. Wziernikowanie za pomocą giętkiego cystoskopu stosuje się zazwyczaj w celu
wykrycia przyczyny objawów ze strony dróg moczowych, takich jak krwiomocz. Czasem
zamiast ogólnego znieczulenia do cewki moczowej podaje się żel o działaniu miejscowo
znieczulającym. Następnie przez cewkę moczową lekarz wprowadza cystoskop do pęcherza
moczowego. Ogląda dokładnie jego wnętrze, czasem także pobiera do analizy fragmenty
tkanki (biopsja).

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA
Nie ma szczególnych zaleceń dotyczących przygotowania do badania cystoskopowego.
Powiadom urologa o wiadomych Ci alergiach na leki i lekach, które mają wpływ na
krzepnięcie krwi. Bezpośrednio przed badaniem oddaj mocz w toalecie. U pacjentów ze
zwiększonym ryzykiem infekcji układu moczowego podaje się na dzień - dwa przed
badaniem leki przeciwbakteryjne.

PRZEBIEG BADANIA
Cystoskopia z użyciem giętkiego endoskopu trwa jedynie kilka minut i najczęściej nie
wymaga pozostania na noc w szpitalu. W przypadku konieczności wykonania dalszych badań
lub zabiegu może okazać się konieczne wykonanie cystoskopii przy pomocy sztywnego
wziernika. Badanie za pomocą sztywnego cystoskopu przeprowadza się w celu stwierdzenia
obecność kamieni, guzów lub innych patologicznych zmian. W czasie tego badania można
jednocześnie wykonać wiele drobnych zabiegów, takich jak biopsja czy niszczenie
nieprawidłowej tkanki przy użyciu ciepła (tzw. diatermia). Badanie za pomocą sztywnego
cystoskopu także można przeprowadzić w znieczuleniu miejscowym.
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EWENTUALNE KOMPLIKACJE
Po cystoskopii możesz odczuwać uczucie parcia na mocz i pieczenie cewki moczowej, które
samoistnie mijają w ciągu 1-2 dni. Należy pamiętać o zwiększonej ilości przyjmowanych płynów po
badaniu.

W zależności od stanu pęcherza moczowego stwierdzonego podczas cystoskopii urolog ustala
z pacjentem dalsze postępowanie. W dniu wykonania cystoskopii należy zwiększyć podaż
płynów. Przez kilka dni po badaniu pacjenci przyjmują leki przeciwbakteryjne przepisane
przez lekarza. Istnieje możliwość przejściowego pojawienia się krwi w moczu (krwiomocz) w
czasie kilku dni po badaniu. Czasami zdarza się zakażenie układu moczowego wymagające
zastosowania leków przeciwbakteryjnych.
U mężczyzn istnieje możliwość zatrzymania moczu po cystoskopii co wymaga założenia na
kilka dni cewnika do pęcherza moczowego i zastosowania odpowiedniego leczenia
farmakologicznego.
W przypadku pojawienia się jednego z poniższych objawów skontaktuj się ze swoim
urologiem :


krwisty mocz z obecnością skrzepów krwi



zatrzymanie moczu



gorączka z bólem podbrzusza i towarzyszącym bólem okolic lędźwiowych



pieczenie lub ból przy oddawaniu moczu z towarzyszącymi parciami naglącymi i
częstszym oddawaniem moczu
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