SALINE INFUSION SONOHYSTEROGRAPHY
(SIS)

Inleiding

Saline infusion sonohysterography (SIS) wordt ook wel
watercontrastecho genoemd. Door het inspuiten van steriel
‘water’ (fysiologisch zout) is het mogelijk met behulp van een
vaginale echo de baarmoederholte af te beelden. Eventuele
afwijkingen, zoals poliepen en vleesbomen, kunnen zo worden
opgespoord.

Voorafgaand aan het onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op een behandelkamer op de
polikliniek Gynaecologie & Verloskunde. Het doel van het
onderzoek is om de baarmoederholte in beeld te krijgen.

Het onderzoek

Het is de bedoeling dat u het onderlichaam ontbloot. U gaat op
de behandeltafel liggen met uw benen in de beensteunen. De
baarmoedermond wordt met een eendenbek (speculum) in
zicht gebracht. Vervolgens wordt er een dun slangetje
ingebracht in de baarmoeder via de baarmoedermond, hieraan
is een spuit met water bevestigd. Soms is het noodzakelijk om
de baarmoedermond vast te pakken met een tangetje. Het
speculum wordt verwijderd en het slangetje blijft zitten.
De echo-probe wordt in de schede ingebracht.
De doktersassistente spuit dan via het slangetje water in de
baarmoederholte. Na het onderzoek wordt de echo-probe uit de
vagina gehaald en wordt de slang verwijderd.
Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Complicaties

Het onderzoek is niet pijnlijk. U kunt wat last hebben van lichte
krampen in de onderbuik en vochtverlies. U krijgt een
maandverband mee om het overtollige water op te vangen.
Soms kan er nog een beetje bloedverlies optreden.

Nazorg

Na het onderzoek kunt u naar huis. Er is geen tot zeer lichte
napijn.

Uitslag

De arts zal u direct de bevindingen van het onderzoek
vertellen. De arts bespreekt het beleid met u en maakt
eventuele verdere afspraken.

Belangrijk

Het onderzoek kan het beste plaatsvinden in de eerste helft van
uw cyclus. Het is belangrijk bij het afspreken van dit onderzoek
dat u weet wanneer uw menstruatie is geweest. U mag ten
tijde van het onderzoek niet zwanger en liever niet ongesteld
zijn. Mocht hier kans van zijn, meld dit dan tijdig voor het
onderzoek.

Vragen?

Als u na het lezen van deze folder nog vragen heeft, dan kunt u
op werkdagen tussen 8.00 tot 16.00 uur contact opnemen met
de polikliniek Gynaecologie & Verloskunde.
 Franciscus Gasthuis
Telefoonnummer 010 – 461 6202
 Franciscus Vlietland
Telefoonnummer 010 - 893 0000
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