UDSUGNING FRA LIVMODEREN
(VABRASIO)

Hellerup
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Aarhus
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Skørping

Viborg

Udsugning fra livmoderen foretages for
at undersøge årsagen til uregelmæssige
blødninger eller blødning efter overgangsalderen.

Der udhentes en prøve fra livmoderslimhinden, som sendes til mikroskopisk undersøgelse.

FØR UNDERSØGELSEN
Udsugning foregår i lokalbedøvelse. Du kan
evt. inden indgrebet tage 2 tabletter ibuprofen (Ibumetin, Burana, Ipren) à 200 mg, da
du kan få lette menstruationslignende smerter.

For at forebygge infektion anbefaler vi, at du,
så længe du bløder,:
• undgår ubeskyttet samleje
• undgår karbad, havbad, spa og svømmehal
• anvender hygiejnebind frem for tamponer

UNDERSØGELSEN
Indgrebet foregår som ved en normal gynækologisk undersøgelse. Gynækologen
fører et lille sugekateter ind i livmoderen og
suger lidt af slimhinden ud. Indgrebet varer få minutter. Det fjernede væv sendes til
mikroskopisk undersøgelse.

Sygemelding er almindeligvis ikke nødvendig. Du kan umiddelbart genoptage dine normale aktiviteter som arbejde, motion o.l.
SVAR
Inden du går hjem, aftaler du med gynækologen, hvordan du får svar på den mikroskopiske undersøgelse. Du skal regne med, at der
går 8-10 dage, før svaret foreligger. Herefter
tages stilling til eventuel behandling eller
kontrol.

EFTER UNDERSØGELSEN
Du kan gå hjem umiddelbart efter undersøgelsen. Inden hjemsendelsen orienterer gynækologen dig om den efterfølgende plan.
Du kan have blødning i op til en uge efter
indgrebet.

KONTAKT
Er der noget, du er i tvivl om, eller har du
yderligere spørgsmål, er du altid velkommen
til at ringe til Capio CFR eller til den gynækolog, som har behandlet dig.

Normalt vil du ikke have smerter efter indgrebet, men får du ubehag eller menstruationslignende smerter, kan du tage 2 tabeletter paracetamol (Pinex, Panodil, Pamol) eller
2 tabeletter ibuprofen (Ibumetin, Burana, Ipren) à 200 mg, begge dele max. 3 i døgnet.
Præparaterne kan købes i håndkøb.

Lyngby: 3977 7070
Odense: 6548 7070
Aarhus: 8612 1186
Skørping: 9839 2244
Viborg: 8725 0899

MULIGE KOMPLIKATIONER
Underlivsinfektion eller kraftig blødning kan
ses i sjældne tilfælde.

Telefontider:
Mandag-torsdag kl. 8.00-17.00
Fredag kl. 8.00-16.00

FORHOLDSREGLER
Hvis du oplever:
• kraftig blødning
• feber over 38 grader
• kraftige underlivssmerter
skal du kontakte Capio CFR, egen læge eller
lægevagten i din region (akuttelefonen 1813,
hvis du bor i Region H).

info@cfrhospitaler.dk
www.capiocfr.dk
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