
 

 
ČIŠČENJE MATERNICE 

PISNO POJASNILO POSEGA ZA PACIENTKE 
 

 
 
Čiščenje maternice svetujemo pri krvavitvah, ki se pojavijo v pomenopavzi (ko ženska že eno 
leto ali več ni imela menstruacije) ter v primeru zelo močne nepravilne krvavitve iz nožnice, 
ki se ne ustavi ob hormonskem zdravljenju oziroma, če hormonskega zdravljenja ne smemo 
uporabiti, krvavitev pa je tako močna, da ogrozi bolnico. 
 
S posebnim inštrumentom (kireto) izpraskamo kanal materničnega vratu, razširimo kanal 
materničnega vratu in s kireto izpraskamo še maternično votlino. Pri tem pridobimo sluznico 
iz materničnega vratu in maternične votline, ki ju vedno pošljemo na histološki pregled.  
 
Poseg običajno opravimo v kratkotrajni splošni anesteziji. Včasih ga opravimo v področni ali 

lokalni anesteziji. Zdravila za lajšanje bolečin po posegu običajno dodamo že med anestezijo, 
ob močnejših bolečinah pa tudi po posegu. Na vsa vprašanja v zvezi s predvideno anestezijo 
vam bo odgovoril anesteziolog. 
 
Poseg je hiter (traja nekaj minut), in večinoma varen, a ima kot vsak kirurški poseg možne 
zaplete: 

• neuspešno širjenje kanala materničnega vratu in poškodba materničnega vratu pri 
širjenju,  

• poškodbo maternice in njeno predrtje ter posledične poškodbe črevesja,  

• med posegom ne vidimo v maternično votlino, zato je možno, da spremembe na 

sluznici, ki vam povzročajo krvavitev, ne zadanemo in odstranimo,  

• po posegu se, redko, lahko pojavi vnetje maternice ali večja krvavitev iz nožnice, 

• anesteziološke zaplete (slabost, bruhanje, alergične reakcije,…), ki vam jih bo pojasnil 
anesteziolog. 

 
Posebne okoliščine, ki jih ugotovimo šele med posegom, nas lahko prisilijo, da poseg 
spremenimo ali razširimo. Prosimo, da nam tudi to dovolite. 
 
Včasih je za oskrbo poškodbe maternice potrebno narediti tudi laparoskopijo v poglobljeni 
splošni anesteziji.  

 
Na vaša morebitna dodatna vprašanja bo natančneje odgovoril operater pred posegom. 
 
Če vse poteka brez zapletov, lahko zapustite bolnišnico v spremstvu svojcev 4 do 5 ur po 
posegu. Ob odpustu vas bo zdravnik seznanil s potekom posega in vam dal ustrezna 
navodila. 
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