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SIDE 1

KIKKERTUNDERSØGELSE
AF LIVMODERHULEN
FØR DU KOMMER TIL UNDERSØGELSEN:
Hvis undersøgelsen skal foretages, fordi du har svært ved
at blive gravid, er det vigtigt, at du ikke har menstruation.
Hvis du har menstruation omkring undersøgelsesdagen,
skal du ringe til os hurtigst muligt og aftale en ny tid.
Du bør tage forebyggende smertestillende (Paracetamol
1000 mg og Ibuprofen 400 mg) 1 time inden undersøgelsen.
Livmoderen trækker sig nemlig enkelte gange sammen som
ved menstruation, når der skal opereres inde i livmoder
hulen, hvilket for nogen kan være smerteudløsende.
Hvis undersøgelsen skal foretages, fordi du har blødningsproblemer, kan den gennemføres, selv om du bløder –
blot det ikke er for kraftigt. Undersøgelsen kan ikke laves,
hvis du er gravid. Derfor er det vigtigt, at du bruger sikker
prævention fra første menstruationsdag og frem til undersøgelsesdagen.
Din livmoderhule skal kikkertundersøges. Undersøgelsen
foretages ofte, hvis man har mistanke om en polyp, du
har blødnings- eller graviditetsproblemer.

HER KAN DU LÆSE MERE OM UNDERSØGELSEN,
OG HVAD DU SKAL VÆRE OPMÆRKSOM PÅ
Undersøgelsen foregår ved, at gynækologen fører et lille
kikkertinstrument gennem skeden op i livmoderhulen. For
at få et godt billede gennem kikkerten bliver livmoder
hulen skyllet med saltvand. Gennem kikkerten får man
et billede af livmoderhulens slimhinde samt afgangen af
æggelederne, og hvis der findes en polyp, en muskelknude
eller eventuelt en skillevæg i livmoderen, kan denne evt.
fjernes ved hjælp af kikkerten. I nogle tilfælde vil dette
dog kræve, at der aftales en ny tid for indgrebet. Under
søgelsen tager 15-30 minutter, foregår uden bedøvelse
og er normalt uden større ubehag.

EFTER UNDERSØGELSEN
Du kan have en smule blødning og lette mavesmerter efter
undersøgelsen – det er helt normalt. For dette kan du tage
smertestillende medicin i form af 1000 mg paracetamol og
400 mg ibuprofen hver 6.-8. time det første døgn.

NÅR DU ER KOMMET HJEM
Du kan forvente let blødning i nogle dage efter undersøgelsen afhængigt af, hvad der er foretaget. Kontakt klinikken
eller din egen læge, hvis du får feber, stærke smerter eller
meget kraftig blødning.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN
Efter ca. 2-3 uger får du svar fra klinikken på undersøgelsen
af det væv der er fjernet.
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