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(D) Pleuratappning 
Lungorna är omgivna av varsin lungsäck, pleura. Det finns normalt en tunn vätskehinna runt 
lungsäcken. Om mängden vätska ökar kan det orsaka andfåddhet, bröstsmärtor eller hosta. Då 
kan vätska behöva tappas ut genom ett stick i lungsäcken. Vätskan skickas till ett laboratorium 
för analyser. 

Besvären brukar minska mycket efter tappningen. 

Förberedelser 

Om du använder blodförtunnande medicin kan du behöva ändra dosen. Prata med läkaren om 
det i god tid före undersökningen.  

Så går det till 

Du får lokalbedövning. 

Läkaren sticker mellan två revben. Med hjälp av röntgenbilder och genom att knacka på ryggen 
hittar läkaren det bästa stället att sticka. Ibland behöver man ta hjälp av ultraljud.  

Om det är mycket vätska kan det behövas dränering. Det går till på samma sätt som en 
pleuratappning, men man låter en tunn slang sitta kvar i några dagar för att kunna tappa ut 
vätskan successivt. Det görs medan du ligger på en vårdavdelning. 

Pleuratappningen tar cirka 20 minuter. Den läkare som gör undersökningen bestämmer hur 
länge du behöver stanna kvar efteråt. Ibland görs en lungröntgen innan du går hem. 

Undersökningen gör inte ont, men kan ibland reta till hosta. 

Efter undersökningen 

Undvik lyft och häftiga rörelser samma dag som undersökningen. Låt förbandet sitta kvar 2–
3 dagar. 

I sällsynta fall kan det läcka lite luft i lungsäcken via det lilla hål som gjordes i lungan. Om man 
misstänker det görs en lungröntgen.  

Om du får svårare att andas dagarna efter undersökningen, ska du kontakta lungmottagningen.  

När får jag svaret? 

När svaret är klart kontaktar läkaren dig via telefon eller brev, eller så blir du kallad till ett besök. 
Ibland väntar läkaren in svar från andra undersökningar.  

 

När ska jag kontakta vården? 

Om du får svårare att andas dagarna efter undersökningen.  
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