HYSTEROSKOPI PATIENT INFORMATION

HYSTEROSKOPI
(kikkertundersøgelse af livmoderen)
Denne undersøgelse foretages, hvis du for eksempel har blødningsproblemer eller problemer med at blive
gravid.
Før du kommer til undersøgelsen.
Undersøgelsen kan ikke foretages, hvis du er gravid. Derfor er det vigtigt at bruge prævention, hvis du
skal undersøges senere end 12 dage efter første menstruationsdag.
Hvis undersøgelsen skal foretages, fordi du har svært ved at blive gravid, er det vigtigt, at du ikke har
menstruation. Hvis du får menstruation omkring undersøgelsesdagen, beder vi dig ringe til os så tidligt
som muligt for at aftale en anden tid. Hvis undersøgelsen skal foretages, fordi du har blødningsproblemer,
kan den gennemføres, selv om du bløder – blot det ikke er for kraftigt.
Det anbefales du tage Tab. Panodil 1 gm og Ipren 200 mg ca. 1 time før undersøgelsen.
Hvordan foregår undersøgelsen.
Undersøgelsen foregår ved, at lægen fører et lille kikkertinstrument med en diameter på 5 mm gennem
skeden op i livmoderhulen. For at få et godt billede gennem kikkerten bliver livmoderhulen skyllet med
vand. I kikkerten kan man få et billede af livmoderens indvendige slimhinde. Undersøgelsen tager 5-10
minutter og foregår som regel uden bedøvelse. Hvis der ses et lille polyp eller muskleknude ( fibrom ) som
kan være forårsag til dit problem kan den også fjernes med et lille saks, men den beslutning vil lægen tage
under undersøgelsen eller vil det være aftalte på forhånd.
Efter undersøgelsen.
Du kan forvente let blødning efter og nogle dage efter undersøgelsen afhængigt af, hvad der er foretaget.
Svar på undersøgelsen.
Hvis der er fjernet væv eller taget en vævsprøve, skal du efter ca. 2 uger ringe til klinikken for svar på
mikroskopi af det væv, der er taget ud.
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