LLETZ

informacije za paciente

IZREZ DELA MATERNIČNEGA VRATU Z ELEKTRIČNO ZANKO (LLETZ)
Spoštovani!
Zdravljenje, ki vam ga predlagamo, zahteva vaše soglasje.
Pred odločitvijo vas želimo s to pisno razlago in pogovorom z zdravnikom poučiti o načinu, pomenu,
možnih neugodnih posledicah in nevarnostih predlagane operacije.
OPIS BOLEZNI IN POSEGA
Zaradi patoloških sprememb v brisu oz. histološko potrjenih predrakavih sprememb na vašem materničnem vratu, je treba
izrezati del tkiva materničnega vratu, da spremenjene celice v celoti odstranimo.
Operativni poseg lahko opravimo v splošni ali lokalni anesteziji in praviloma traja 15 minut. Pri posegu kirurg z električno
zanko odreže tisti del materničnega vratu, kjer se s
posebnim barvanjem prikažejo spremenjene celice.
Velikost zanke je odvisna od obsega spremembe.
Odstranjeno tkivo pošljemo na histopatološko
preiskavo (patolog pregleda celice pod mikroskopom).
Na področju odstranjenega tkiva je na koncu treba
zaustaviti krvavitev — kirurg krvaveči predel požge z
električnim inštrumentom. Še nekaj dni po posegu se
lahko pojavlja krvavkast izcedek. Zaradi narave posega
obstaja možnost, da robovi tkiva niso izrezani v
zdravo, zato ga je včasih treba ponoviti — reLLETZ.

ZAPLETI (neželeni, nenačrtovani dogodki med operacijo in po njej):
Pri operativnem posegu LLETZ so zapleti redki, če pa že pride do njih, so to predvsem vnetje, krvavitev in poškodba
sosednjih organov.
Vnetje — je posledica vdora bakterij v operacijsko rano, lahko med operacijo ali po njej. Rana postane rdeča, bolečina se
stopnjuje, pojavita se lahko povišana temperatura in gnojen, smrdeč izcedek. Potrebno je zdravljenje z antibiotiki.
Krvavitev — praviloma traja do 7 dni in ne sme biti močnejša od mesečnega perila. Zaustavimo jo tako, da področje, ki
krvavi, ponovno požgemo z električnim inštrumentom ali na krvavečo žilo nastavimo šiv ali vstavimo tamponado (trak v
nožnico).
Poškodba sosednjih organov je izjemno redka. Potreben je dodaten kirurški poseg, glede na naravo poškodbe lahko tudi
odprtje trebušne votline in ustrezna oskrba zapleta.
Zaplete pri operacijah učinkovito pozdravimo in večinoma ne puščajo posledic, običajno pa je okrevanje daljše in
zahteva dodatna zdravila in posege. V primeru, da opazite navedene znake možnih zapletov, pomoč poiščite pri
izbranem ginekologu ali na Ginekološko-porodniškem oddelku na telefonski številki 03 423 33 42 ali 03 423 33 45.
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