KOLPOSKOPI

UNDERSØGELSE FOR CELLEFORANDRINGER
PÅ LIVMODERHALSEN
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Skørping

Viborg

Hvis en celleprøve fra livmoderhalsen giver
mistanke om celleforandringer, er der behov for yderligere undersøgelse i form af en
kolposkopi (kikkertundersøgelse) med
vævsprøver fra området. Celleforandringer

er ikke kræft, men kan udvikle sig hertil, hvis
de ikke behandles. Forandringerne skyldes
en kronisk infektion med human papillomavirus (HPV); en seksuelt overført sygdom,
der ikke giver symptomer.

FØR UNDERSØGELSEN
Du kan eventuelt tage 2 tabletter ibuprofen
(Ibumetin, Burana, Ipren) á 200 mg ca. 1
time før undersøgelse for at mindske ubehag
ved prøvetagningen. Du må ikke have menstruation på undersøgelsesdagen.

din region (akuttelefonen 1813, hvis du bor i
Region H).
SVAR PÅ PRØVERNE
Inden du går hjem, aftaler du med gynækologen, hvordan du får svar. Du skal regne med,
at der går 8-10 dage, før svaret foreligger.
Herefter tages stilling til eventuel behandling
eller kontrol.

SELVE UNDERSØGELSEN
Undersøgelsen foregår som ved en normal
gynækologisk undersøgelse. Gynækologen
undersøger livmoderhalsens overflade ved
hjælp af et kikkertinstrument (kolposkop).
I forbindelse hermed påføres en svag eddikeopløsning, som gør det nemmere at se
forandringerne. Herefter tages vævsprøver
(portiobiopsier) og et lille skrab (cervixskrab)
fra livmoderhalsen.

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

Undersøgelsen tager 10-15 minutter, og normalt kan du gå på arbejde umiddelbart efter.
Af og til oplægges en gazestrimmel, som du
selv skal fjerne senere på dagen ved et forsigtigt træk i den synlige snip.

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

MULIGE KOMPLIKATIONER
Det er normalt at have småblødning en til to
dage efter undersøgelsen. I sjældne tilfælde
ses kraftig blødning, og du skal da kontakte Capio CFR, egen læge eller lægevagten i

info@capiocfr.dk
www.capiocfr.dk
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