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Dato:  _____________ Cpr-nr.: ______________________________

 

Navn: ___________________________________________________

 

 

 
Undersøgelsen
Du har fået lavet en røntgenundersøgelse af dine pulsårer (a-grafi).

Efter undersøgelsen er der et lille hul i pulsåren i lysken, som lægen har lukket

med en clips kaldet Star-close.

 
Efter undersøgelsen
Personalet på sengeafdelingen vil fortælle dig, hvornår du må stå ud af sengen

og bevæge dig omkring.

 

Du skal forholde dig i ro og undgå alle fysiske anstrengelser (løb, løft af tunge

ting, føre bil osv.) i de første 2 døgn efter undersøgelsen.

 

Du må gerne gå i brusebad, men du må først bade og svømme 5 dage efter

anlæggelsen af Star-close, eller når såret i lysken er helet fuldstændig.

 
Information om Star-close-clipsen
Star-close-clipsen er af metal (nitinol) og sidder i selve pulsårevæggen. Den er

ingen hindring for at få lavet en ny undersøgelse af pulsårerne senere. Clipsen

kan ikke mærkes udefra. Den er ikke magnetisk, så du kan godt senere blive

MR-skannet.

 
Efter udskrivelsen
Det er helt normalt med lidt ømhed og en let blå-farvning af lyskeområdet i

1-2 uger efter undersøgelsen.
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Kontakt din læge, hvis der kommer
• en større blodansamling i lysken

• rødme og smerter, som tegn på infektion

• feber

 
Har du spørgsmål, når du er kommet hjem
Hvis du får problemer, eller har spørgsmål om Star-close, efter at du er blevet

udskrevet, kan du ringe til Radiologisk Afdeling på følgende numre:

 

Angio-Thorax sektionens tlf.: 65 41 21 48

mandag - torsdag kl. 7.30 - 15.00

fredag kl. 7.30 - 14.30

 

Udenfor almindelig åbningstid kan du ringe til Radiologisk Afdelings vagthold på

tlf.: 65 41 21 83

 

Venlig hilsen

Angio-Thorax sektion,

Radiologisk Afdeling
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