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EMAKAÕÕNE PROOVIABRASIOON
 
Emakaõõne prooviabrasioon (emakaõõne puhastus) on protseduur, mille käigus 
eemaldatakse spetsiaalse instrumendiga (küretiga) emakaõõnt vooderdav limaskest. See 
emakalimaskesta kaabe on vajalik diagnoosi täpsustamiseks:

• menstruatsioonitsükli häired, ebaselge põhjusega emakaverejooksud
• verejooksud menopausijärgsel perioodil
• ultraheliuuringul avastatud emaka limaskesta patoloogia (nt polüüp) või selle 

kahtlus 
• onkotsütoloogilisel uurinul ebatüüpiline tulemus

 
Protseduuri kulg: 

• emakaõõne prooviabrasioon teostatakse lühiaegses narkoosiga tupe kaudu 
• esmalt teostatakse günekoloogiline läbivaatus, et täpsustada emaka suurust ja 

asendit. Seejärel laiendatakse vajadusel ema
emakaõõnest limaskest.

• Saadud emakaõõne kaabe saadetakse histoloogilisele uuringule, mille vastus 
saabub ~2 nädala jooksul raviarstile. Histoloogiline uuring võimaldab täpsustada 
rakulisi muutusi 

 
Prooviabrasiooniga seotud 

• Verejooks, mis võib olla põhjustatud emaka kokkutõmmete häirumisest
• Emaka või emakakaela vigastus protseduuri käigus. Emakaseina vigastuse korral 

võib tekkida vajadus operatsiooniks
• Emaka ja väikese vaagna organite põletik, mis vajab
• Narkoosiga seotud tüsistused on eeskätt seotud organismi ülitundlikkusega 

ravimitele 
 
Protseduuriga seotud tüsistuste vältimiseks:

• palume Teid informeerida naistearsti
- kõigist Teile teadaolevatest haigustest
- Teie tervislikust seisundist
- Teile teadaolevatest ülitundlikkusest ravimite suhtes
• Nõustuda tegema Teile raviarsti poolt määratud analüüsid ja uuringud ning ravi 

vastavalt raviarsti soovitusele
• Enne protseduuri on vajalik olla 6 tundi söömata, joomata, ei tohi suitsetada 

vältimaks happelise maosisu sattumist kopsu narkoosi ajal, mis võib osutuda 
eluohtlikuks 

 
Patsiendi meelespea 

• peale protseduuri jääte mõneks tunniks jälgimisele
• narkoosijärgselt ei tohi autot juhtida 24 tundi 
• ühe nädala vältel võib esineda vähene vereeritus
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• edasise raviplaani koostamiseks on vajalik pöörduda naistearstile 2 nädala 
möödudes 
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