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ETURAUHASEN HÖYLÄYS (Tur-p)   
 
Yleistä Teillä on todettu eturauhasen liikakasvu ja hoidoksi on valittu 

eturauhasen höyläysleikkaus. Eturauhanen (prostata) ympäröi 
virtsaputkea aivan virtsarakon alapuolella. Leikkauksella pyritään 
parantamaan virtsankulkua ja rakon tyhjenemistä. 

 
Kipu Kivun hoitaminen leikkauksen jälkeen on tärkeää ja kipulääkettä 

on hyvä ottaa alkuun säännöllisesti, koska se edistää toipumis-
tanne. Usein höyläysleikkauksen jälkeinen kipu tuntuu ulosta-
misen ja/tai virtsaamisen tarpeena. Kivun kokeminen on yksilöl-
listä ja on tärkeää, että osastolla ollessanne kerrotte henkilökun-
nalle, mikäli tunnette kipua. 

 
Kotiutus ja jatkohoito Leikkauksen yhteydessä teille on laitettu katetri virtsarakkoon, 

jotta toimenpiteen aikana tulleet verihyytymät pääsevät poistu-
maan virtsarakosta. Virtsa kirkastuu yleensä 1-2 päivässä ja 
katetri poistetaan. Kotiin pääsette kun virtsaaminen onnistuu 
normaalisti. Rakko on aluksi ärtynyt, mikä voi aiheuttaa tiheää 
virtsaamistarvetta. Voimakkaan virtsauspakon vuoksi voi esiintyä 
vähäistä virtsan karkailua, mikä kuitenkin häviää pian. Veren-
vuotoa voi esiintyä lisääntyvässä määrin uudelleen, kun ruvet ir-
toavat noin kolmen viikon kuluttua leikkauksesta. Verenvuoto 
on vaaratonta ja lakkaa yleensä itsestään.   

 
Katetrin poiston jälkeen osastolla otetaan yleensä virtsanäyte. 
Jos lääkäri katsoo antibioottihoidon aiheelliseksi, teille lähetetään 
lääkeresepti kotiin postitse jos ette ole saanut sitä osastolta kotiu-
tuessanne.  
 
Leikkauksessa otetut koepalat menevät patologin tutkittaviksi 
ja valmistuvat 2-3 viikossa. Tarvittavat jatkokontrolliajat saatte 
osastolta mukaan kotiutuessanne tai ne lähetetään kotiin kirjeitse. 

 
Ongelmatilanteissa Mikäli teillä ilmenee joitain seuraavista oireista leikkauksen jäl-

keen; kova kuume, virtsaamisvaivoja, kuten runsasta verenvuotoa 
virtsan mukana tai virtsaaminen ei onnistu (virtsaumpitilanne) tai 
jos toimenpiteenne on tehty selkäydinpuudutuksessa ja teillä on 
sen jälkeen voimakasta päänsärkyä, mikä ei hellitä kipulääkkeillä 
ja levolla, ottakaa tällöin yhteys teidät kotiuttaneeseen yksik-
köön tai akuuttiklinikalle. Jos leikkauksesta on kulunut useam-
pia viikkoja, ottakaa tällöin ensisijaisesti yhteys oman kunnan 
terveyskeskukseen tai työterveyshuoltoon.   

 
 
Yhteystiedot Osasto 4B                  040 149 1241 

Leiko-osasto 2B      040 149 1257 (avoinna ma-pe klo 7-19) 
Akuuttiklinikka  040 149 1191 
    


