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STERILISAATIO LEIKKAUS 
 
 
Yleistä Sterilisaatioleikkauksessa tehdään kivespussin yläosaan molem-

min puolin pienet leikkausviillot, joiden kautta siemenjohtimista 
poistetaan 1,5 – 2 cm pituiset palat. Kyseisellä toimenpiteellä es-
tetään siittiösolujen pääseminen siemennesteeseen. Kivesten 
hormonitoiminta säilyy ennallaan. Hedelmöityskyky on poissa, 
mutta erektiokykyyn toimenpide ei vaikuta. 

 
 
 
Kipu Kivun hoitaminen leikkauksen jälkeen on tärkeää ja kipulääkettä 

on hyvä ottaa alkuun säännöllisesti, koska se edistää toipumis-
tanne. Haavakipua voitte lievittää apteekista saatavilla, tai lääkä-
rin määräämillä särkylääkkeillä, noudattaen pakkauksessa olevia 
ohjeita.  

 
 
 
Haavanhoito Leikkaushaava tulee pitää puhtaana. Haavan saa kastella vuoro-

kauden kuluttua leikkauksesta. Haavalla on itsestään sulavat 
ompeleet, joita ei tarvitse poistattaa. Saunaan tai uimaan voitte 
mennä vasta sitten, kun ompeleet haavalla ovat sulaneet eli noin 
kahden viikon kuluttua leikkauksesta.  

 
 
 
Sukupuolielämä Sukupuolielämän voitte aloittaa haavojen parannuttua. Ehkäisyä 

on käytettävä, kunnes siemennestenäytteestä on tullut vastaus, 
ettei siittiöitä enää ole. Näyte toimitetaan sairaalamme laboratori-
oon noin kolmen kuukauden kuluttua toimenpiteestä. 

 
 
 
Kotiutus ja jatkohoito Voitte liikkua heti leikkauksen jälkeisenä päivänä vointinne mu-

kaan, aluksi on kuitenkin hyvä välttää sellaista liikkumista, joka ai-
heuttaa leikkausalueen hankausta, kuten esimerkiksi pyöräily. 
Teidän on hyvä pitää kivesten tukena tiukahkoja alushousuja. 

 
Siemenneste tutkitaan 3 kk:n kuluttua leikkauksesta L-PKS:n 
laboratoriossa, johon teidän tulee itse tilata aika. Tutkimusta var-
ten tulee pidättäytyä yhdynnästä 4-6 vrk ennen näytteenottoa. 
Näyte tulee ottaa puhtaaseen pieneen purkkiin (ei yhdynnässä, ei 
kondomiin). Toimittakaa näyte vähintään tunnin sisällä laboratori-
oon. (Näyte on suojeltava pakkaselta ja kuumuudelta). Näytteen 
voitte ottaa myös laboratoriossa. 
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Ongelmatilanteissa Mikäli teillä ilmenee joitain seuraavista oireista leikkauksen jäl-
keen; kova kuume, kivekset turpoavat tai kovettuvat, haava alkaa 
punoittamaan, erittämään tai jos toimenpiteenne on tehty sel-
käydinpuudutuksessa ja teillä on sen jälkeen voimakasta pään-
särkyä, mikä ei hellitä kipulääkkeillä ja levolla, ottakaa tällöin yh-
teys teidät kotiuttaneeseen yksikköön tai akuuttiklinikalle. 
Jos leikkauksesta on kulunut useampia viikkoja, ottakaa tällöin 
ensisijaisesti yhteys oman kunnan terveyskeskukseen tai 
työterveyshuoltoon.   

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

Osasto 4B               040 149 1241 
Akuuttiklinikka   040 149 1191 
 
Laboratorion ajanvaraus: www.lpshp.fi 

 
  

 
 


