מכון דימות

דף מידע אודות צילום רחם
מידע כללי:
צילום רחם מבוצע כחלק מבירור בעיות פוריות ,ומטרתו להדגים האם קיימת בעיה מכנית או מבנית ברחם/בחצוצרות המפריעה
לקליטה של הביצית המופרית.
הבדיקה מבוצעת על ידי רופא/ה גניקולוג/ית במכון הדימות ,באמצעות מכשיר שיקוף.
השיקוף מבוסס על קרינת רנטגן להפקה דיגיטלית של צילומים.
תוצאות הבדיקה )צילומים ופענוח( נשמרים במערכת ממוחשבת וזמינים לרופא המטפל.
מהלך הבדיקה:
במהלך הבדיקה תתבקשי לשכב בתנוחה גניקולוגית .האזור הגניטלי יחוטא בחומר חיטוי ויוחדר מכשיר החושף ומקבע את
צוואר הרחם .אל צוואר הרחם תוחדר צינורית דקה ,דרכה יוזרם חומר ניגוד רדיוגרפי /יוד .בזמן ההזרקה מבצעים שיקוף ומספר
צילומי רנטגן ,כאשר חומר הניגוד ממלא את חלל הרחם והחצוצרות .בעזרת חומר הניגוד ניתן לראות מהו מבנה הרחם ,האם
החצוצרות קיימות והאם פתוחות או לחילופין חסומות.
לעיתים עצם הזרקת חומר הניגוד "פותחת" את החסימה בחצוצרה.
בזמן הבדיקה תיתכן תחושת אי נוחות וכאב קל הדומה לכאב מחזור .התחושה חולפת תוך זמן קצר.
הוראות הכנה ליום הבדיקה:
 .1מומלץ להגיע עם מלווה.
 .2אפשר לאכול ארוחת בוקר קלה.
 .3ניתן לקחת כחצי שעה לפני הבדיקה כדור נגד כאבים )כמו  OPTALGINבמידה ואין רגישות(.
 .4למען בטיחותך יש לידע את האחות/רופא:
במידה וקיימת יחסי מין לאחר קבלת המחזור ועד לבדיקה או באם וסת אחרונה לא הייתה אופיינית – יש לבצע
תבחין הריון קודם לבדיקה.
על מחלות לב המצריכות טיפול אנטיביוטי מניעתי )האם נטלת(.
האם הנך מטופלת בתרופות לדילול דם )האם הופסק הטיפול ומתי(.
האם ידועה רגישות ליוד.
הנחיות לשחרור לאחר הצילום:
 .1בסיום הבדיקה יש להישאר בהשגחה במכון הדימות במשך כחצי שעה ,ולדווח לאחות על כל תחושה/תופעה חריגה.
 .2תופעות לוואי צפויות אשר אינן מצריכות התערבות:
כאבים הזהים לכאבי מחזור.
דימום קל או הפרשה חומה ועכורה ,במשך מספר ימים לאחר הבדיקה ,כביטוי ליציאת חומר הניגוד.
 .3סיבוכים מאוחרים נדירים ,אשר במידה ויופיעו מצריכים פניה לרופא המטפל /מיון:
דימום מוגבר ,או דימום הנמשך יותר מיומיים.
חום גבוה.
כאב בטן שאינו מגיב לטיפול.
תגובה אלרגית מאוחרת.
 .4לאחר שחרורך ע"י האחות ,תקבלי דיסק ובו תיעוד הבדיקה .פענוח בכתב ישלח לביתך תוך מספר ימים.
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