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Ascitestappning 
Ascites är vätska som samlas runt organen i buken. Bukhinnan, peritoneum, är ett tunt 
membran som består av två blad, ett yttre som täcker bukväggens insida och ett inre som täcker 
en del organ. Det finns alltid lite vätska mellan bladen.  

Vid din typ av cancer är det vanligt att det bildas mer vätska här. Då kan du få sämre aptit, 
större mage, må illa, känna smärta eller tryck i magen eller bli andfådd. I så fall kan man behöva 
tappa ut vätskan genom ett stick i magen. 

Besvären brukar minska efter tappningen.  

Förberedelser 

Om du tar blodförtunnande medicin kan du behöva ändra dosen. Vårdpersonalen berättar vad 
som gäller för dig. 

Så går det till  

Du får lokalbedövning. 

Läkaren känner på magen, tittar och tar ibland hjälp av ultraljud för att hitta det bästa stället att 
sticka. Stickstället rengörs. Läkaren sticker med en nål som sedan tas bort. Kvar sitter en 
plastslang, kateter. Den koppas till en påse där vätskan samlas upp. 

Tappningen tar oftast 15–20 minuter. Slangen kan sitta kvar alltifrån ett par timmar till längre 
perioder.  

Ingreppet ska inte göra ont, men kan ibland upplevas som obehagligt. Efteråt kan du vara öm 
och ha ont i magen. Det går över. 

Vätskan kan återkomma, och då kan tappningen behöva upprepas. Ett alternativ kan vara en 
kvarliggande kateter, pleurX. Med den kan du själv, dina närstående eller hemsjukvården tappa 
ut vätska vid behov. 

Efter ingreppet 

Du ska inte lyfta eller göra snabba rörelser samma dag som ingreppet.  

Ibland tar det tid för stickstället att läka, och det kan fortsätta att komma vätska när slangen är 
borta. Det är helt normalt. Om det kommer mycket vätska kan du behöva ha en stomipåse över 
stickstället. Annars räcker det med ett förband.  

När får jag svaret?  

Om det tagits prover från vätskan berättar din läkare när du får svar på analysen.  

 

 

 
   

När ska jag kontakta vården? 

• Om slangen åker ut innan det var planerat. 
• Om du får feber eller om det blir rött och börjar göra ont runt instickstället. 
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