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Betegtájékoztató
(A beleegyező nyilatkozat 17. melléklete)
Gyermekágyi abrázió
MÉHŰRI JÓDOS ÖBLÍTÉS
Tisztelt Asszonyom!
Ez a tájékoztató azért készült, hogy segítse Önt annak megértésében, hogy a gyermekágyi
kaparásnak, illetve az azt követő jódvizes öblítésnek, mi a javallati köre, technikai kivitele, s mi a
következménye.
A gyermekágyi kaparás olyan betegségekről ad felvilágosítást, melynek hátterében lepényrész,
burokrész visszamaradás, nagyon ritkán gyulladások állnak, gyakran jelent indokot az erős vérzés
csillapítása is. Tehát egyben therápiás hatásúnak mondható.
Az ilyenkor eltávolított szövetminta mikroszkópos vizsgálata alapvető kiindulópont annak
eldöntésére, hogy ártalmatlan elváltozással, vagy komoly betegséggel állnak-e szemben.
Ezek alapján dönthető el, hogy milyen további kezelések szükségesek.
A műtét kivitelezése:
A külső nemi szervek fertőtlenítése után a kaparás előtt ritkán szükség van a méhszáj műszeres
tágítására. A méhnyálkahártyát egy karcsú műszerrel lekaparjuk, a méhet kiürítjük, majd jódvizes
oldattal az uterus üregét átöblítjük.
A beavatkozás fájdalmas, ezért általános érzéstelenítésben (altatásban) esetenként helyi
érzéstelenítéssel végezzük.
Szövődmények:
A kezelés sikerességét és az abszolút kockázatmentességet egyetlen orvos sem garantálhatja.
Az olyan általános szövődmények, mint a gyulladás, trombózis, embólia, utóvérzések az
orvostudomány fejlődésének köszönhetően sokkal ritkábban fordulnak elő, és sokkal többet tudunk
ellene tenni, mint korábban. Abráziónál szövődmények sokkal ritkábban fordulnak elő. Néha
előfordulhat, hogy a méhfalon egy vékony eszköz áthatol. Ez a komplikáció legtöbbször
veszélytelen és további kezelést nem igényel. Csak ritkábban fordul elő (pl. vérzés miatt), hogy has
tükrözésre, hasi műtétre, esetleg a méh eltávolítására kényszerülünk.
A méh és a függelék gyulladása, vagy utóvérzés a beavatkozás után több nappal is felléphet.
Ezek orvosi kezelést igényelnek és mindig jól gyógyíthatók, ezért láz, fájdalom, erősebb vérzés
esetén haladéktalanul keresse fel Osztályunkat.
Műtét utáni javaslatok:
3 hétig tampon használat, hüvelyöblítés, ülőfürdő, házasélet tilos.

A szövettani vizsgálat kb. 10 nap alatt készül el, ennek megbeszélése céljából kezelőorvosát keresse
fel.

