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Rakon ja virtsaputken Rakko ja virtsaputki ovat

nornaali asento. laskeutuneet.
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Monarc@ -leikkaus on päiväkirurginen toimenpide. Tukiverkko,
joka on valmistettu punotusta nauhasta (polypropyleeni) vie-

dään erityisten ohjainten avulla lantion sivuilta emättimen

limakalvon alaisesti virtsaputken alle. Verkkoliuska tukee

virtsaputkea ja siihen kiinnittyviä kudoksia estäen virtsankar-
kailun ponnistustilanteissa. Tutkimusten mukaan Monarc@

- toimenpiteen onnistumisprosentti on n. 90 Vo.
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Toimenpide tehdään sairaalassa ns. päiväkirurgisena leik-
kauksena, jolloin potilas voi kotiutua samana päivänä.

Toimenpide tehdään yleensä paikallispuudutuksessa, myös

selkäydinpuudutus tai lyhyt nukutus

on mahdollinen riippuen hoitavan lää-

kärin, potilaan ja nukutuslääkiirin har-

kinnasta.

Leikkauksessa tehdään noin 1.5

cm pituinen viilto emättimen etusei-

nämään virtsaputken alle sekä kaksi
pientä n.0.5 cm ihoviiltoa häpyluun
molemmin puolin. Ohjainten avulla
Monarc@ -verkko asetetaan paikoilleen.
noin 10-15 minuuttia. Leikkaushaavat

sulavilla ompeleilla.
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Toimenpiteenjälkeen potilas siirtyy tarkkailuhuoneeseenja noin 3 tunnin kuluttua hoitaja

tarkastaa, että virtsaaminen sujuu. Potilas voi kotiutua, kun rakon tyhjentäminen onnis-

tuu. Osalla potilaista virtsaamisessa voi esiintyä ohimenevää hankaluutta, joka voi vaatia

sairaalahoitoa muutaman päivän ajan. Hoitona käytetään rakon tyhjentämistä katet-

roimalla ja mahdollisesti lääkehoitoa.
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Monarc@ -leikkaukseen liittyvät komplikaatiot ovat harvinaisia. Kaikkiin
leikkauksiin voi kuitenkin liittyä ongelmia, kuten:
. Virtsasuihku voi olla aluksi heikompi ja rakon tyhjentyminen voi kestää

kauemmin kuin ennen leikkausta.
. Toimenpiteen jälkeen voi esiintyä pakottavaa virlsaamisen tarvetta

. Elimistö saattaa reagoida verkkoon ja sen seurauksena leikkausalueen pa-

raneminen voi kestää pidempään. Tämä on kuitenkin hyvin harvinaista. Tilanne

korjaantuu yleensä itsestään ilman, että verkkoa tarvitsee poistaa.
. Toimenpiteen jälkeen voi esiintyä kipua, jonka hoitamiseksi yleensä riittävät resepti-

vapaat kipulääkkeet.
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. Sairasloman pituus on yleensä n. 2 viikkoa.
. Normaalia elämää voi viettää jo viikon kuluttua leikkauksesta, mutta raskaiden

tavaroiden nostelua kannattaa välttää n. 6 viikon ajan
. Jälkitarkastus suoritetaan 2 - 3 kk:n kuluttua leikkauksesta.
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Verkkoliuska tukee virtsa-
putkea ja siihen kiinnittyvid
kudoksia estäcn virtsankarkai
lun ponnistustilanteissa.

Toimenpide kestää

suljetaan itsestään


