
Inkontinenskirurgi och injektionsbehandling 
 

Slyngplastik, mitturetra 
 

 

Om ”Okomplicerad inkontinens-slyngplastik” är 
vald i rullgardinen ”Val inkontinens-/prolapsop:” 
högre upp i operationsformuläret, börjar du med 
att välja vilket instrument som använts. 
 

 

Möjliga val i 
rullgardinen för 
instrument.  
 
När instrument är valt 
fylls slyngläge, 
slyngteknik, material, 
resorberbart och typ av 
inkontinensoperation i 
automatiskt.  
 

 
 
 

 
 

 

 
Exempel: Om du väljer instrumentet ”TVT-Exakt” så 
sätts följande variabler per automatik till: 
 
slyngläge = retropubiskt 
slyngteknik = från vagina och utåt 
implantat = ja 
material = Polypropylen 
resorberbart = nej 
typ av inkontinensoperation = slyngplastik, 
mitturetra 

  

På nästa sida i dokumentet finns en lista med de förval som sätts per automatik beroende på vilket 

instrument som valts. Listan på nästa sida är sorterad i bokstavsordning. I rullgardinsmenyn är valen 

sorterade utifrån hur ofta de olika instrumenten används.  



Instrument Slyngläge 
 

Slyngteknik Material Resoberbart Typ av 
inkontinensop 

Advantage 
 

Retropubiskt Från vagina 
och utåt 

Polypropylen Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

Advantage fit Retropubiskt Från vagina 
och utåt 

Polypropylen Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

Ajust 
 

Transobturatoriskt Från vagina 
och utåt 

Polypropylen Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

Align 
 

Retropubiskt Från vagina 
och utåt 

Polypropylen Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

Align TO 
 

Transobturatoriskt  Utifrån mot 
vagina 

Polypropylen Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

Annat,beskriv i 
fritext 

Inget fylls i automatiskt Inget fylls i 
automatiskt 

Inget fylls i 
automatiskt 

Inget fylls i 
automatiskt 

Inget fylls i 
automatiskt 

Biologisk egen Inget fylls i automatiskt Inget fylls i 
automatiskt 

Inget fylls i 
automatiskt 

Inget fylls i 
automatiskt 

Inget fylls i 
automatiskt 

Biologisk 
exogen 

Inget fylls i automatiskt Inget fylls i 
automatiskt 

Inget fylls i 
automatiskt 

Inget fylls i 
automatiskt 

Inget fylls i 
automatiskt 

MiniArc 
 

Single incision Från vagina 
och utåt 

Polypropylen Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

Monarc 
 

Transobturatoriskt Utifrån mot 
vagina 

Polypropylen Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

Obtryx 
 

Transobturatoriskt Utifrån mot 
vagina 

Polypropylen Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

Ophira Single incision Från vagina 
och utåt 

Polypropylen Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

Serasis 
 

Retropubiskt Inget fylls i 
automatiskt 

Polypropylen Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

Seratex Retropubiskt Inget fylls i 
automatiskt 

Polypropylen 
och 
Polydioxanone 

Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

Steema Retropubiskt Från vagina 
och utåt 

Polypropylen Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

TVT 
 

Retropubiskt Från vagina 
och utåt 

Polypropylen Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

TVT-abbrevo 
 

Single incision Från vagina 
och utåt 

Polypropylen Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

TVT-exact 
 

Retropubiskt Från vagina 
och utåt 

Polypropylen Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

TVT-O 
 

Transobturatoriskt Från vagina 
och utåt 

Polypropylen Nej Slyngplastik, 
mitturetra 

Det finns ytterligare tre alternativ, Obturator, IVS och Sciaris, som är gråtonade. De är därför inte valbara i aktuell version av 
GynOp, men finns ifyllda i tidigare versioner.  

 

 
Fyll i om det gjorts en cystoskopi i samband 
med slyngplastiken och vad den i så fall visat. 

Möjliga val i rullgardinen är: 

 
Om du väljer ”annan förändring” så öppnas en 
obligatorisk textruta, där du kan fylla i text om 
fyndet vid cystoskopin. 

 

 

Markera om det gjorts hosttest peroperativt. 



 

Intravesikal botoxbehandling 

 
Visas om ”Intravesikal botoxbehandling” är vald 
i rullgardinen ”Val inkontinens-/prolapsop:” 
högre upp i op-formuläret. Då öppnas 
nedanstående variabler att fylla i. 
 

 

 

 
Fyll i om det gjorts en cystoskopi i samband 
med behandlingen och vad den i så fall visat. 

Möjliga val i rullgardinen är: 

 
Om du väljer ”annan förändring” så öppnas en 
obligatorisk fritextruta, där du kan fylla i text om 
fyndet vid cystoskopin. 
 

 

Välj vilken dos som getts: 
<100 IE, 100 IE, 200 IE eller >200 IE 

 
Ange antalet injektionsställen 

 
Välj alternativ för injektionsdjup: 3, 5 eller 8 mm. 

 

Markera vilken nåldimension som använts, 23G 
eller ”annan”. Om ”annan” väljs öppnas en 
obligatorisk fritextruta där nåldimensionen ska 
anges. 

 

  



Periuretral injektion 

 
Visas om ”Periuretral injektion” är vald i 
rullgardinen ”Val inkontinens-/prolapsop:” 
högre upp i op-formuläret. Då öppnas 
nedanstående variabler att fylla i. 
 

 

 

  
 

Ange injektionsteknik. Det finns två val för 
injektionsteknik, transluminal uretral eller 
parauretral. Transluminal är förvald. 

 
Ange vad som injicerats, Bulkamid eller annat. 
Vid valet ”annat” öppnas en obligatorisk 
fritextruta, där du kan fylla i text om vad som 
använts 
 

 

 
Fyll i om det gjorts en cystoskopi i samband 
med behandlingen och vad den i så fall visat. 

Möjliga val i rullgardinen är: 
 
Om du väljer ”annan förändring” så öppnas en 
obligatorisk fritextruta, där du kan fylla i text om 
fyndet vid cystoskopin. 
 

 

Möjliga val i rullgardinen är: 

 
Om du väljer ”annan förändring” öppnas en 
obligatorisk fritextruta, där du kan fylla i text om 
fyndet vid cystoskopin. 

  
 

Annan inkontinensoperation än slyngplastik, botox- eller periuretral injektion 
 

 För att fylla i någon annan inkontinensoperation 
än de tre ovanstående, välj ”Annan 
inkontinensoperation” i rullgardinen ”Val 
inkontinens-/prolapsop:” högre upp i op-
formuläret. Då öppnas nedanstående variabler 
att fylla i. 
 

 

Ange på vilket sätt operationen inleds, valen 
som finns är:  

 
  



 

Ange vilket instrument som 
använts, välj Annat om det 
du har använt inte finns i 
listan. Fyll sedan i övriga 
variabler med de val som 
passar för den operation som 
utförts. 
 
 

  
  
  

 

 


