Hystero-salpingografie
U bent door uw specialist verwezen naar de afdeling radiologie voor
een hystero-salpingografie. Dit betekent dat er röntgenfoto's worden
gemaakt waarbij een contrastvloeistof in de baarmoeder en eileiders
wordt gebracht.
De afspraak voor u is gemaakt op:
.......................dag, .......................................... om ................... uur.
U dient zich 10 minuten voor de afgesproken tijd te melden aan de
balie van de afdeling radiologie.
Indien u verhinderd bent, wilt u ons dit dan tijdig laten weten.
Ons telefoonnummer is (0223) 69 65 04.
U dient uw afspraakkaart met registratie-etiket mee te nemen.
Voorbereiding
U wordt geadviseerd om 1-2 uur voor het onderzoek 1000 mg
paracetamol of 500 mg Naprosyne in te nemen.
Het kan zijn dat u een recept voor antibiotica heeft gekregen van de
gynaecoloog.
Dit moet u dan 1 dag vóór het onderzoek innemen.
U dient vanaf de menstruatie voorafgaande aan het onderzoek
adequate anticonceptie te gebruiken tot na het onderzoek
z.o.z.

Verloop van het onderzoek
U komt op de onderzoektafel te liggen met uw benen in steunen. De
gynaecoloog brengt een speculum (eendenbek) in.
Via de baarmoedermond wordt contrastvloeistof in de baarmoeder
gespoten. Dit kan een wat pijnlijk, drukkend gevoel in de onderbuik
geven.
Hierna maakt de radioloog (specialist op de afdeling radiologie) een
aantal foto's van de baarmoeder en eileiders.
Het kan zijn dat er een half uur na het onderzoek in overleg met de
gynaecoloog soms nog een foto gemaakt wordt.
Wanneer kunt u problemen verwachten
Indien de onderstaande situatie voor u van toepassing is, neemt u
dan contact op met uw behandelend arts.
- U heeft bij een eerder röntgenonderzoek, met toediening van een
intraveneuze contrastvloeistof (d.w.z. ingespoten in een ader), een
allergische reactie gehad in de vorm van rode vlekken op de huid
en/of jeuk en/of benauwdheid.
Na het onderzoek
In enkele gevallen kan, na het onderzoek:
- Een lichte allergische reactie optreden met rode vlekken op de
huid en/of jeuk en/of benauwdheid.
Indien deze verschijnselen binnen 2 uur na toediening van de
contrastvloeistof optreden, dient men dit aan de behandelend
arts/afdeling radiologie te melden.
De contrastvloeistof wordt vanzelf door het lichaam verwijderd.
Voelt u zich goed dan kunt u na het onderzoek weer naar huis.
Zorgt u wel dat er iemand met u mee is.
Zonodig kunt u thuis nogmaals een pijnstiller innemen.
De uitslag
De uitslag van de hystero-salpingografie gaat naar uw behandelend
arts en deze zal de uitslag met u bespreken.
Vragen
Indien u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, kunt u
contact opnemen met de polikliniek Gynaecologie van het
Gemini Ziekenhuis. Telefoon (0223) 69 65 04.
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