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Användning av vaginalstav för 
dilatationsbehandling 
Vid strålbehandling mot lilla bäckenet kan väggarna i slidan påverkas så att 
de läker ihop. Detta börjar i slidans översta del. Sammanväxningarna är först 
luckra och det är då lätt att lossa slidväggarna från varandra. Om det däre-
mot får fortsätta i några månader kan de bli fasta och kan inte längre lösas 
lika enkelt. Slidan blir då kortare och det kan medföra problem vid samlag 
och vid gynekologisk undersökning. 

 

För att förhindra att detta sker kan man förutom att ha penetrerande samlag 
använda en VAGINALSTAV som man för in i slidan. Med dess hjälp lossas 
slidväggarna från varandra. Så småningom kommer slemhinnorna i slidan 
att läka och då kvarstår inte risken med sammanväxningar.  

Utprovning 
Vaginalstaven provas ut efter att strålbehandlingen är avslutad eller när det 
finns tecken på att det börjat bildas sammanväxningar. Utprovningen görs av 
uroterapeut på gynmottagningen. 

 

Det kan kännas bra att i lugn och ro, utan förväntningar och känslor, under-
söka hur det känns inuti slidan. När du vet det, kan det vara lättare att uppta 
samlivet igen. 

 

Instruktion för användning  
 Använd glidslem både på vaginalstaven och i slidan. 

 

 För långsamt in staven i slidan, så långt du kan, utan att forcera. 
DET FÅR ALDRIG GÖRA ONT.  
 

 Om staven skulle halka ut, tryck försiktigt in den igen. Håll staven 
med lätt – måttligt tryck under 5-10 minuter. 
 

 Använd staven varje dag under de första månaderna. Sedan räcker 
det med 2-3 ggr/vecka.  
 

Du kan behöva hålla på i 2-3 år. 
 

Du kan ha samlag och använda staven så ofta du vill, men sammantaget bör 
det bli vid minst 2-3 tillfällen per vecka. 
 

Det är vanligt med mindre blödningar eller blodblandad flytning, eftersom du 
löser upp tunna sammanväxningar. En sparsam blödning efter du använt 
staven är därför helt normalt. 
 

Tvätta staven med tvål och vatten efter användandet. Skölj noga. Torka eller 
låt staven lufttorka. 
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Har du frågor eller funderingar när det gäller ditt samliv och att använda 
staven kan du ta kontakt med uroterapeuten, kontaktsjuksköterskan eller 
prata med den doktor du träffar när du går på dina kontroller. Vid behov av 
samtal kring samlivet finns sexualrådgivare vid Gynmottagningen Sunderby 
Sjukhus. 

 

Kontaktsjuksköterskor  

Leena Riikkula 0920- 28 20 50 

Carina Pettersson 0911-752 91 

Viktoria Aidanpää 070-347 80 38 

Uroterapeuter 

Katarina Gunséus 010-4526300 (Call-Me) 

Anna Hellman 010-4526300 (Call-Me) 

Kontakt vid övriga frågor 

Länets gynmottagningar 010-4526300 (Call-Me) 


