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דף הסבר על טיפול כריתת לולאה מצוואר הרחם ()LLETZ LOOP CONE-
הנך מופנית לכריתת חרוט (קוניזציה) מצוואר הרחם באמצעות לולאה חשמלית .מטרת הפעולה
היא הסרה של חלק קטן מצוואר הרחם בו קיים שינוי טרום סרטני .החלק שיוסר באמצעות לולאה
חשמלית ,הוא בגדל של כ  2-3ס"מ וצוואר הרחם צפוי להחלים תוך שלושה עד ארבעה שבועות .
מטרת הפעולה היא טיפולית ואבחנתית כאחד  ,להוציא את הנגע בשלמותו והאזור שיוסר ישלח
לבדיקה פתולוגית לשם אבחנה סופית.

סיבוכים אפשריים
פעולה זו כרוכה לעיתים בסיבוכים  ,הסיבוכים הינם נדירים ויכולים לכלול אחד או יותר מרשימה
הבאה :דימום מוגבר ,זיהום  ,דלקת ברחם  ,דלקת בדרכי השתן  ,ובאופן נדיר פגיעה באיברים סמוכים או
היצרות תעלת צוואר הרחם .יש ככל הנראה עליה קלה בסיכון לאי ספיקה של צוואר הרחם שעלולה
להביא ללידה לפני שבוע  ,37סיכון דומה לסיכון מטיפולים אחרים כגון ליזר או צריבה .
חשוב לציין שפעולה זו לא אמורה לפגוע ביכולתך להרות או ללדת לידה רגילה.

הרדמה
ניתן לבצע את הפעולה בהרדמה מקומית (רוב הטיפולים ) או בהרדמה כללית.
כאשר הטיפול מבוצע בהרדמה מקומית מומלץ שתאכלי כרגיל ביום הפעולה.
הרופא/ה יזריקו זריקות של הרדמה מקומית לצוואר הרחם  ,הדומה לזריקת האלחוש בה משתמש
רופא השינים  .בהמשך הטיפול אינך צפויה לחוש כאבים כלל .
 .באם הפעולה מבוצעת בהרדמה כללית עליך להיות בצום לפחות  6שעות לפני הפעולה
( אסורה אכילה ושתייה ! )
* אם את רגישה לחומרי הרדמה או תרופות כלשהן חשוב לומר זאת לפני הטיפול .
מומלץ להגיע עם מלוה ומומלצת מנוחה בבית ביום הטיפול .
לאחר הטיפול יתכן שתחושי כאבים בבטן התחתונה המזכירים כאבי מחזור.
את יכולה לטול תרופות משככות כאבים למשל ( אופטלגין  ,אקמול )
יתכן דימום קל -בינוני למשך  10-20יום או הפרשה הדומה למי בשר .
אם תהיה לך הפרשה בעלת ריח דוחה חשוב שתיגשי לרופא המטפל.
במידה ומתחיל דימום מוגבר עליך לפנות לרופא המטפל או למיון נשים .
לאחר הטיפול מומלץ :
 . 1להימנע למשך שבועיים מפעילות גופנית מאומצת  ,הרמת משאות כבדים  ,עבודה פיזית קשה .
 . 2במשך חודש לא להשתמש בטמפון  ,ולהימנע מיחסי מין שטיפות פנימיות וכן מבדיקות טהרה.
בסיום הפעולה תקבלי הסבר על הפעולה ועל המשך המעקב והביקורת המומלצים.
במידה ונמצא בפעולה נגע טרום סרטני חשוב מאד לבריאותך שתגיעי לביקורות סדירות לביצוע
משטח  PAPו קולפוסקופיה כל  4-12חודשים בהתאם להנחיות שתקבלי.
באם יש לך שאלות נוספות  ,אנא אל תהססי לרשום ולשאול את כל השאלות .
החברה הישראלית לקולפוסקופיה
ופתולוגיה של צוואר הרחם והעריה

