Undersøgelse af blødningsforstyrrelser
For at finde ud af om dine blødningsforstyrrelser skyldes almindelige hormonelle ændringer, polypper, muskelknuder eller celleforandringer i livmodernes slimhinde, skal du have foretaget en skanning af din livmoder og muligvis samtidig have taget en vævsprøve
fra livmoderhulen.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Du får foretaget en almindelig gynækologisk undersøgelse efterfulgt af en ultralydsundersøgelse af livmoderen. Ultralydsundersøgelsen foregår indvendigt
gennem skeden. I nogle tilfælde er det nødvendigt at
sprøjte lidt saltvand ind i livmoderen ved hjælp af et
tyndt kateter, der bliver ført op i livmoderhulen.
Saltvandet får livmoderen til at udvide sig, så det bliver nemmere at se, om den indeholder polypper og
muskelknuder. Når vi er færdige med at skanne, løber saltvandet ud gennem skeden.
Herefter tager vi en vævsprøve fra livmoderens slimhinde. Vævsprøven sender vi til undersøgelse på Patologisk Institut, som undersøger, om der er forandringer i cellerne.
Den ambulante undersøgelse varer cirka 10 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Forebyg smerter ved undersøgelsen
Du kan i forbindelse med undersøgelsen opleve lettere smerter. Derfor anbefaler vi, at du tager 2 tabletter paracetamol, inden du kommer til undersøgelsen.

NÅR DU KOMMER HJEM
Tag smertestillende medicin efter behov
I det første døgn efter undersøgelsen kan du have
lette smerter i underlivet. Det skyldes, at livmoderen
trækker sig sammen, efter at den har været udvidet af
saltvandet. Du kan lindre smerterne med smertestillende medicin fra håndkøb.
Forvent pletblødning
De første 2 dage efter undersøgelsen kan du have
pletblødning. Det er helt normalt.
Undgå at bruge tampon
Af hensyn til risiko for infektion fraråder vi, at du bruger tampon. Brug i stedet hygiejnebind.
Undgå karbad, havbad og svømmehal
Så længe du bløder, fraråder vi dig at tage karbad, gå
i svømmehal og bade i havet. Så mindsker du risikoen for infektion. Ved samleje bør din partner anvende kondom.
Søg læge ved tegn på infektion
Kontakt din læge eller Lægevagten, hvis du får:


ildelugtende udflåd



feber



stærke underlivssmerter



kraftig blødning.

Disse symptomer kan være tegn på infektion, som
skal behandles.
Du får svar på prøven per brev
Når svaret på undersøgelsen fra Patologisk Institut
foreligger, får du brev fra os med information om resultatet. Der kan gå op til 4 uger, før vi har svaret klar
til dig.
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KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Gynækologisk Ambulatorium
Tlf. 97 66 04 30
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 9.00 – 11.00 og
13.00 – 14.00
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