Urolon-injecties onder narcose
Behandeling van stress-incontinentie
Samen met uw uroloog heeft u besloten voor behandeling van stressincontinentie met Urolon-injecties onder
narcose. Hiervoor wordt u in dagbehandeling opgenomen.
Stressincontinentie of inspanningsincontinentie is urineverlies door drukverhogingen, bijvoorbeeld bij
springen, hoesten, sporten, snel opstaan of tillen.
Urolon® is een product dat onder de blaasuitgang op 3 plaatsen in de wand van de plasbuis wordt
geïnjecteerd, waardoor de plasbuis beter afsluiten. Bovendien stimuleert het nieuwe collageenvorming
(aanmaak van bindweefsel) en versterkt het de plasbuiswand.
Urolon is een steriele, geleiachtige vulstof, latex vrij, niet koortsverwekkend, biologisch afbreekbaar en dus
een niet blijvend implantaat.
Voorbereiding
U wordt voor dagbehandeling opgeroepen via het Opnamebureau.
Voorafgaand neemt u het antibioticum in dat is voorgeschreven. Het recept heeft u van uw uroloog
gekregen.
Behandeling
U wordt vanuit de afdeling naar de operatiekamer gebracht. U krijgt een volledige narcose of ruggenprik,
zoals met u is afgesproken. Hierna brengt de uroloog de cystoscoop in en wordt de Urolon- vulstof in de
plasbuiswand gespoten. De ingreep duurt een kleine 10 minuten.
Na de behandeling gaat u nog even naar de afdeling dagbehandeling. Het is van belang dat u goed drinkt.
Als u de blaas goed leeg plast, mag u met ontslag.
Leefregels gedurende 1 tot 2 weken na de behandeling:









1,5 liter drinken per dag, bij voorkeur water
niet zwaar tillen (meer dan 5 kilo)
geen zware inspanning of intensief sporten
niet in bad
geen sauna, thermaal baden of zwemmen
zorg voor een soepele stoelgang
geen seks met vaginale penetratie gedurende 1 maand
niet fietsen.

Complicaties
De kans op complicaties is klein. Soms treedt na de behandeling een blaasontsteking op. Deze wordt
behandeld met antibiotica.
Controle
U krijgt een afspraak voor controle bij de uroloog 2 tot 4 weken na de behandeling voor een controle echo
van de blaas na plasmeting (flowmeting).

Effect
Bij de meerderheid van de patiënten is de ernst van de incontinentie na een jaar nog aanzienlijk verminderd.
Is na verloop van tijd het effect van de behandeling verdwenen en komen de incontinentieklachten terug,
dan kan de uroloog u opnieuw met Urolon behandelen.
Vragen?
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel deze dan gerust. De poli urologie is bereikbaar via
telefoonnummer (0475) 382241.
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