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INFORMACINIS LAPAS APIE
HIDROCELĖS PUNKCIJOS PROCEDŪRĄ
BENDROJI INFORMACIJA
1. Jums diagnozuota hidrocelė. Hidrocelė (sėklidės vandenė) - tai skysčio susirinkimas apie sėklidę
esančiuose dangaluose, kas sukelia mašnelės (kapšelio) apimties padidėjimą, gali atsirasti maudimo
jausmas, skausmas mašnelės (kapšelio) srityje.
2. Hidrocelės priežastys gali būti: buvusi sėklidžių trauma, infekcinės ir neinfekcinės kilmės sėklidės
dangalų uždegimai, buvusios sėklidžių operacijos.
LIGOS PASEKMĖS IR PAVOJAI, ATSISAKIUS PROCEDŪROS
3. Paprastai hidrocelė, kuri nedidėja, yra nedidelė ir nesukelia simptomų (skausmingumo, tempimo
jausmo), nereikalauja gydymo, tačiau bet kokiu atveju reikalinga urologo konsultacija, kad būtų
ekskliuduotas (atmestas) infekcinės ar navikinės kilmės mašnelės (kapšelio) apimties padidėjimas bei
kitos terapinės ligos (širdies nepakankamumas, hipoproteinemijos ir pan.).
PROCEDŪROS ESMĖ, POBŪDIS, TIKSLAS
4. Hidrocelės punkcija atliekama vietinėje nejautroje. Punkcijos metu ištraukiamas hidrocelės maišo
skystis. Procedūros pabaigoje gali būti suleidžiama medžiagų, kurios sąlygoja dangalų sulipimą, kas
sumažina skysčio produkciją. Procedūrą galima kartoti. Dažnai po šios procedūros 6 mėn. laikotarpiu
sėklidės vandenė atsinaujina. Pakartotinos hidrocelių punkcijos susijusios su didesne infekcinių
komplikacijų rizika.
ALTERNATYVŪS GYDYMO METODAI
5. Alternatyva hidrocelės punkcijai yra chirurginis hidrocelės gydymas. Chirurginis gydymas
rekomenduojamas, kai po punkcijos, sėklidės vandenė
atsinaujina. Chirurginis gydymas –
efektyvesnis, bet dėl didesnės invazijos yra didesnė ir komplikacijų tikimybė.
GALIMOS KOMPLIKACIJOS IR TOLESNĖS PASEKMĖS
6. Po kiekvienos intervencinės gydomosios procedūros, net ir kokybiškai atliktos, gerai ligonį slaugant,
galimos komplikacijos.
7. Po šios procedūros labai dažnai būna mašnelės (kapšelio) patinimas, kuris praeina maždaug per 1
mėnesį.
8. Aplink žaizdą gali susidaryti hematoma (mėlynė), kuri greitai praeina.
9. Galimas žaizdos supūliavimas, infekcijos išplitimas. Pakartotinos hidrocelių punkcijos susijusios su
didesne infekcinių komplikacijų rizika.
10. Esant alergijai ar jautrumui (pvz. medikamentams, dezinfekcinėms priemonėms, lateksui, pleistrui),
gali pasitaikyti laikinas patinimas, paraudimas, odos niežulys, ar kitos greitai praeinančios reakcijos.
Sunkios alerginės reakcijos su gyvybinių funkcijų sutrikimu ir liekamaisiais reiškiniais yra labai retos.
11. Operacijos metu ar pooperaciniu periodu gali kilti ir kitos komplikacijos, tačiau jų tikimybė yra labai
maža.
12. Dažnai po šios procedūros sėklidės vandenė atsinaujina.
REKOMENDACIJOS PO PROCEDŪROS
13. Po procedūros pacientui yra būtina gydytojo nustatytą terminą vartoti paskirtus medikamentus.
Antibiotikų profilaktika apie 3-4% pacientų neapsaugo nuo infekcinių komplikacijų.
14. Esant neaiškumų dėl gydytos srities gijimo (T≥38°, paraudimas, patinimas, tirpimas, skausmas ir
pan.), informuokite šeimos gydytoją.

