URODINAMSKA PREISKAVA

Vaš izbrani ginekolog vas je napotil na urodinamsko preiskavo, s pomočjo katere bo kasneje izbral
ustrezen način zdravljenja.
KDAJ PREISKAVE NE OPRAVIMO
Preiskave ne opravimo med menstruacijo ali če je prisotno vnetje mehurja - v tem primeru je
potrebno vnetje najprej pozdraviti.
KAKO SE NAROČITI NA URODINAMSKO PREISKAVO
Pravilno izpolnjeno napotnico ali potrdilo o izdani napotnici z vašo dosegljivo telefonsko številko
oddate medicinski sestri v ginekološki ambulanti osebno ali po pošti.
Nekaj dni pred preiskavo vas nato obvestimo o datumu in uri preiskave.
KAJ POTREBUJETE ZA PREISKAVO IN KJE SE ZGLASITE NA DAN PREISKAVE
Potrebujete veljavno napotnico ali potrdilo o izdani napotnici in kartico zdravstvenega zavarovanja.
Po želji lahko s seboj prinesete krilo.
Na dan preiskave se zglasite pri informatorju, ki vas nato usmeri do urodinamske ambulante.
KAKO POTEKA PREISKAVA
Neposredno pred preiskavo vas medicinska sestra napoti na stranišče, kjer urinirate, da popolnoma
izpraznite mehur.
V ambulanti za urodinamiko se pred posegom pogovorite z zdravnikom - ginekologom in mu poveste
kakšne so vaše težave v zvezi z odvajanjem urina, če ste bili že kdaj ginekološko operirani, kolikokrat
ste rodili,…
Nato se slečete od pasu navzdol in se namestite na ginekološko mizo. Ginekolog vam v mehur vstavi
drobno cevko, skozi katero vam med preiskavo dovajamo fiziološko raztopino. Med preiskavo aparat
beleži tlak v mehurju in sečnici, ob tem ko se vaš mehur polni s tekočino.
Med preiskavo je vaša naloga, da poročate, kaj občutite med polnjenjem mehurja. Povedati morate,
kdaj začutite, da je v mehurju že nekaj tekočine, kdaj bi šli lahko urinirat in kdaj imate občutek, da ne
morete več zadržati urina. Zdravnik ginekolog ali medicinska sestra vas prosita, da med preiskavo tudi
zakašljate.
Preiskava ne boli, občutite le tiščanje na vodo in cevko, ki je vstavljena v mehur.
Po urodinamski preiskavi, ki običajno traja do 45 minut, greste na stranišče in izpraznite mehur, nato
pa se z zdravnikom pogovorita o dobljenih rezultatih, primernem zdravljenju, napiše pa vam tudi izvid
- obvestilo za vašega napotnega zdravnika.
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