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ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΙΑ ΥΣΤΕΡΟΣΑΛΠΙΓΓΟΓΡΑΦΙΑ 

 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:  

ΩΡΑ:  

Ο ιατρός σας παραπέμπει για Υστεροσαλπιγγογραφία 
Ελπίζουμε να βρείτε τις πληροφορίες μας χρήσιμες.  

Για οποιαδήποτε απορία σας απευθυνθείτε στο τηλέφωνο  
της Γραμματείας 2810 392545. 

 
Κατά την προσέλευσή σας για την πραγματοποίηση της εξέτασής σας απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι να κρατάτε: 

 τυχόν εξετάσεις που έχουν γίνει (γυναικολογικό υπερηχογράφημα, παλαιότερη 
σαλπιγγογραφία) 

 Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση (σαλπιγγογραφίας μετ επεμβάσεως) 
 Ηλεκτρονικό παραπεμπτικό σκιαγραφικής ουσίας (Ultravist 300 mg/50ml, ή Iopamiro 

300mg/50ml, ή Scanlux 300mg/50ml) από τον ιατρό που σας παραπέμπει.  

 
ΑΡΝΗΤΙΚΟ RAPID TEST 

 
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

Τι είναι η ΥΣΓ; 

Είναι ακτινολογική εξέταση της κοιλότητας της μήτρας και των σαλπίγγων. 
 

Γιατί τη χρειάζομαι; 

Χρησιμοποιείται κυρίως για την μελέτη της μορφολογίας της μήτρας και της απόφραξης των σαλπίγγων 
ως αιτίων υπογονιμότητας. 

 

Πως γίνεται; 

Θα ξαπλώσετε στο ακτινολογικό τραπέζι και ένας ιατρός ακτινολόγος, μία νοσηλεύτρια και ένας 
τεχνολόγος θα κάνουν την εξέταση. Θα σας τοποθετηθεί ένας διαστολέας στον κόλπο (όπως στο τεστ 
Παπανικολάου) και ακολούθως θα εφαρμοσθεί ένας σωλήνας στο εξωτερικό μέρος του τραχήλου της 
μήτρας. Μέσω αυτού του σωλήνα θα χορηγηθεί σκιαγραφικό στη μήτρα και τις σάλπιγγες. Κατά τη 
διάρκεια της χορήγησης του σκιαγραφικού πιθανά να σας ζητηθεί να γυρίσετε ελαφρά δεξιά ή αριστερά 
και θα ληφθούν ακτινογραφίες. 

 

Είναι επώδυνη εξέταση; 
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Οι περισσότερες ασθενείς δεν νιώθουν καθόλου πόνο. Κατά την εξέταση πιθανά να αισθανθείτε 
παροδικό πόνο που μοιάζει με αυτόν της περιόδου.  

 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 

Τηλεφωνήστε στο ακτινολογικό τμήμα όπου θα σας δοθεί ραντεβού 5-10 ημέρες από την έναρξη της 
περιόδου για να μην υπάρχει καθόλου παρουσία αίματος. Αν το ραντεβού καθορισθεί 10 ημέρες μετά 
την έναρξη της περιόδου θα σας ζητηθεί να απέχετε από σεξουαλική επαφή για να μην υπάρχει ο 
κίνδυνος εγκυμοσύνης. Αν η περίοδός σας δεν είναι κανονική, εκτός από το να απέχετε από σεξουαλική 
επαφή, θα σας ζητηθεί να φέρετε και ούρα για να γίνει τεστ κύησης την ίδια ημέρα της εξέτασης.  

Σε συνεννόηση με το γυναικολόγο σας θα χρειαστεί να πάρετε αντιβίωση για 3 ημέρες, αρχίζοντας 
από την προηγούμενη ημέρα της εξέτασης. 

 

Αν το επιθυμείτε μπορείτε να πάρετε κάποιο αναλγητικό πριν την εξέταση. Επίσης θα πρέπει να έχετε 
ουρήσει για να είναι άδεια η ουροδόχος κύστη. 

Αν είχατε κάποια γυναικολογική λοίμωξη ή φλεγμονή στην πύελο ενημερώστε το γιατρό ή τη 
νοσηλεύτρια. 

 

Υπάρχουν κίνδυνοι από την εξέταση; 

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης μπορεί να αισθανθείτε λίγο πόνο, ενώ πιθανά να αιμορραγήσετε ελαφρά 
μετά την εξέταση (όπως το τέλος της περιόδου).  
 

Τι θα συμβεί μετά την εξέταση; 

Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν συμβαίνει τίποτα. 

 Σε πιθανή αιμορραγία αποφύγετε την σεξουαλική επαφή ή την έντονη εργασία έως ότου αυτή 
σταματήσει. Αν νιώσετε ενόχληση ή πόνο στην κοιλιά μπορείτε να  πάρετε ένα παυσίπονο. Αν ο πόνος 
ή η αιμορραγία συνεχίζει, επικοινωνήστε με το γυναικολόγο σας η το πλησιέστερο Νοσοκομείο. 
  
 
 
                      Υπογραφή Ιατρού 

  


