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TERMER INOM INKONTINENSVÅRDEN
ABU
Ansträngningsinkontinens
Atonisk blåsa
Bladder Scan
Blåshalssfinkter
BMI
Bäckenbotten
Compliance
Cystit
Cystometri
Cystoskopi
Cystectomi
Detrusor
Divertikel
Dyssynergi, neurogen
Dysuri
Ektopisk ureter
EMG
Enuresis nocturna
Enkopres
Epispadi
Extern sfinkter
Fistel
Frequency
Funktionell obstruktion
Hyperreflexi
Hypogastriska nerver
Iatrogen
IC
ICI
ICS
Idiopatisk
Interstitiell cystit
Intravesical obstruktion
Intern sfinkter
Instabil detrusor
Instabilt urinrör
Ischuria paradoxa
IVS
KAD
Kontraktivitet
Lazy bladder

Asymtomatisk bakterieuri
Urinläckage beroende på en plötslig ökning av det abdominala
trycket.
Slapp blåsa
Ultraljudsapparat av ett företag för bestämning av urinmängd
Hos män en ringmuskel, bestående av elastiska fibrer och glatt
musk. Förhindrar retrograd ejakulation
Body mess index = mått vid viktbedömning (kg/m)
Muskler och bindväv, som stödjer detrusor, uterus och rectum.
Vävnadseftergivlighet, elasticitet, efterföljsamhet
Inflammation i urinblåseväggen
Mätning av blåstryck, blåsvolym och blåsväggens elasticitet
Invändig undersökning av blåsan med ett endoskop genom
urinröret.
Operativt avlägsnande av urinblåsa.
Den glatta muskulaturen som ingår i urinblåsans vägg.
Utbuktning ex av detrusorväggen
Reflexmässiga kontraktioner av urethrasvinktern vid detrusorkontraktion, reflexer motarbetar varandra.
Smärtsam urinering
En abnorm sträckning av urinledarna som utmynnar i blåshalsen,
urinröret eller vagina istället för i blåsan.
Elektromyografi
Nattlig sängvätning
Ofrivillig tarmtömning
Medfödd missbildning av urinröret som mynnar ut på ovansidan
av penis.
En tvärstrimmig ringmuskel som omger urinröret.
En abnorm förbindelsegång mellan två organ eller organ och
kroppsyta.
Ofta förekommande urinblåstömningar
Bristande förmåga att slappna av uretrasvinktern och bäckenbotten
vid miktion
Reflexen har tagit överhand.
Sympatiska nerver som innerverar blåsan, slappar av blåsan och
kontraherar blåshalssvinktern (urinröret)
Skada orsakad inom sjukvården (iatros = läkare,konstnär)
Interstitiell cystit
International consultation on Incontinence
International Continence Society
Okänt ursprung
Långvarig icke bakt.inflammation i urinblåseväggen
Avflödeshinder från urinvägarna under blåsnivå
se Blåshalssfinkter
Ofrivilliga detrusorkontraktioner redan vid små urinmängder i blåsan.
Ofrivillig sänkning i urethraltryck trots avsaknad av detrusorkontraktion
Överflödesblåsa
Intravesikal stimulering
Kateter a´demeure= kvarliggande kateter i urinröret.
Hopdragningsförmåga
Övertänjd blåsa
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LUTS
Miktion
MES
Motorisk urgeinkont
Nycturi
OAB
Obstruktion
Overflow-inkontinens
Paritet
PBS
Pelvisnerv

Lover urinary tract symtoms
Urinering
Maximal elstimuleringsbehandling
Plötslig stark urinträngning med blåskontraktion
Urinträngningar och urinering under natten
Overactiv bladder = överaktiv blåsa
Hinder, stopp, motstånd
Överflödesinkontinens
Kvinnans antal förlossningar
Painful bladder syndrome
Parasympatisk nerv som innerverar blåsan. Kontraherar blåsan och
relaxerar urinröret.
Pollakisuri
Frekvent urinering med vanligen små urinmängder
Polyuri
Onormalt riklig urinavsöndring.
PONS
Pontina miktionscentrum
Prolaps
Framfall av uterus, rectum eller urinblåsa
Prostata
Blåshalskörtel
PSA
Prostataspecifikt antigen
Pudendusnerver
Somatisk nerv som innerverar tvärstrimmig musk. i bäckenbotten.
med viljan kan man styra vattenkastningen
Reflexblåsa
Förlust av den centrala kontrollen över miktionen. Blåsan styrs
reflexmässigt
Residualurin Den mängd urin som är kvar efter en miktion
RID
Ren intermittent dilatation
RIK
Ren intermittent kateterisering
Sensibilitet
Förmåga att känna
Sensorisk urgeinkont
Stark urinträngning
SIK
Steril intermittent kateterisering
SNM
Sacral nervrotsmodulering
Stressinkontinens
se Ansträngningsinkont
Synergi
Arbetar väl fungerande tillsammans mot ett gemensamt mål
Trigonum
Triangulärt område av muskelvävnad mellan urinledaröppningarna
och urinröret.
Trängningsinkontinens
Plötslig, starkt miktionsbehov med urinläckage
TUIP
Transuretral incision av prostata
TUR
Transuretral resektion
TUR-P
Transuretral resektion av prostata
TUR-B
Transuretral resektion av blåsa
TVT
Tension-free-vaginal-tape = typ av inkontinensop.
TVP
Transvesikal prostataectomi.
Underaktiv blåsa
Hypoaktiv- detrusorn kontraherar inte tillräckligt vid miktion
UOB
Unchecked overactiv bladder = ohämmad överaktiv blåsa
Uretra
Urinröret
Urethral striktur
Abnorm förträngning av urinröret
Uretrit
Inflammation i urinröret
Urge-inkontinens
se Trängningsinkontinens
Urodynamik Undersökningar av sambanden mellan tryck och flöde i blåsa
och urinrör
Uroterapi
Behandling av sjukdom, skada inom urinorganen
UTP
Uretratryckprofilmätning
UVI
Urinvägsinfektion
Vesica Urinaria
Urinblåsa
VUVI
Vårdrelaterade urinvägsinfektioner
Överaktiv blåsa
Hyperaktiv detrusor med eller utan kontraktioner

