CONTACTGEGEVENS IVF-CENTRUM
Telefonisch:
weekdagen
8u - 16u:

09/224 88 50

weekends (enkel voor dringende vragen)
8u - 12u:
09/224 88 50
Op andere uren kan u bellen naar de Spoedafdeling:
		
09/224 81 01

Via e-mail:

Fertiliteitscentrum
T +32 (0)9 224 88 50
Watersportlaan 5 - 9000 Gent
T +32 (0)9 224 71 11 - F +32 (0)9 224 70 42
info@janpalfijngent.be - www.janpalfijn.be

versie folder: maart 2016 - v.u.: Rudy Coddens, voorzitter

ivf.centrum@janpalfijngent.be

Richtlijnen bij
TESE

(Testiculaire sperma extractie)
INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

RICHTLIJNEN BIJ OPNAME VOOR TESE

(Testiculaire sperma extractie)
1. Doel van de ingreep
2. Wat krijgt u mee na ontslag op de verpleegeenheid?
3. Welke pijnstillende medicatie kan u nemen na ontslag?
4. Verzorging van de wonde
5. Aandachtspunten voor de patiënt na de operatie
6. Extra kosten voor het invriezen van zaadcellen

1. Doel van de ingreep
Operatief bekomen van zaadcellen uit een biopsie, genomen uit de teelbal.

2. Wat krijgt u mee na uw ontslag
op de verpleegeenheid?
• een briefje voor arbeidsongeschiktheid
• een voorschrift voor:
• Iso-betadine Dermique®
• Diclofenac® 75 mg
• Dafalgan® 1 g
• Steriele gaas-kompressen 7,5 cm x 7,5 cm

3. Welke pijnstillende medicatie
kan u nemen?
Indien u geen maagklachten heeft, mag u Diclofenac®
innemen:
• maximum 2 per dag, gedurende de eerste 2 à 3 dagen.
• u mag reeds een eerste Diclofenac® innemen op de
avond van de operatiedag.
Diclofenac® werkt pijnstillend en ontstekingswerend en
helpt eveneens tegen de zwelling.
U kan ook kiezen voor pijnstilling met Dafalgan® 1 g,
neem er hiervan maximum 4 per dag.

5. Aandachtspunten
U dient zich rustig te houden om nabloedingen te
voorkomen.
De wonde mag niet week worden. Daarom adviseren
we u om:
• de wonde goed droog te deppen na het wassen.
• een week niet te zwemmen.
• geen ligbaden te nemen tot het naadje goed genezen is.
• geen geslachtsgemeenschap te hebben tot het
naadje goed genezen is.
De draadjes moeten niet verwijderd worden. Voor de
hechting wordt snel verteerbare draad gebruikt.

4. Verzorging van de wonde

OPGELET

U mag vanaf de dag na de ingreep de suspensoir (het
draagverband) even afnemen om een douche te nemen.
Hou het wondverband aan tijdens de douche.
Verwijder na de douche het wondverband, dep de wonde goed droog en ontsmet ze met Isobetadine®.
Breng de suspensoir opnieuw aan waarbij een steriel
kompres tussen de wonde en het suspensoir wordt geplaatst.

Een zekere zwelling van de balzak is normaal.

OPGELET
• Kleef het kompres niet meer vast!
• Herhaal deze behandeling dagelijks gedurende één
week.

Bij een zienderogen toenemende zwelling van de balzak en pijn, moet u meteen contact opnemen met de
behandelende arts. De contactgegevens vindt u op de
achterflap van deze folder.

6. Extra kosten voor invriezen
Hou er rekening mee dat het invriezen van zaadcellen
extra kosten met zich meebrengt.
Voor het bewaren van ingevroren sperma wordt een
jaarlijkse kost gefactureerd.
Meer informatie over de tarieven kan u vragen aan de
medewerkers van het fertiliteitscentrum.

