
 צילום רחם
 
 
 

 מטרת הבדיקה
 .שחלות ורטרופריטונאום, חצוצרות, גוף הרחם, צוואר הרחם: הדגמת מבנה הרחם

 
 הזמנת הבדיקה

 .תיאום הבדיקה נעשה דרך משרד מחלקת הדימות
 .ימים לאחר תחילת הדימום הווסתי 7-10, הצילום נעשה בחצי הראשון של המחזור 

 .סת עד לאחר ביצוע הצילוםאין לקיים יחסי מין ממועד קבלת הוו
 

 הכנה לבדיקה
 בבדיקת דם לברור הריון  דיש להצטיי-  Hcgβ שתעשה יום או יומיים לפני הצילום, עדכנית. 
 ביום הבדיקה מומלץ לאכול ארוחת בוקר קלה. 
 מומלץ ליטול כדור אקמול או אופטלגין כשעה לפני מועד הבדיקה. 
 מומלץ להגיע עם ליווי. 
  או ( ו"אוכל וכ, תרופות)ליוד או ולחומרים אחרים  אלרגיה/מרגישותמטופלות הסובלות

יש צורך בהכנה מוקדמת על ידי נטילת ( קצרת הסמפונות) אסטמה ברונכיאלהסובלות מ
 .סטרואידים לפי הנחיית הרופא המטפל

  מטופלות הסובלות מסכרת ונוטליםGlucophage , אוGlucomin יש להפסיק את , ודומיהם
יש להתייעץ עם הרופא המטפל האם . ה ביום הבדיקה ויומיים לאחר הבדיקהלקיחת התרופ

 .לקחת תרופה חלופית בזמן זה
 

 מהלך הבדיקה
 יש להביא טופס . בהגיעך למחלקת הדימות עליך לפנות למשרד הקבלה לשם פתיחת תיק

 ההיסטורי, סיבת הפניה: התחיבות כספית והזמנה מפורטת מהרופא המפנה הכוללת
 .טיפול תרופתי קבוע ומידע על אלרגיות ורגישויות, מילדותית

 ותלווה אותך לאורך , תענה לשאלותייך, אחות המחלקה תדריך אותך לגבי מהלך הבדיקה
 .התהליך

 זאת לאחר שיסביר לך על צילום הרחם, רופא נשים יבקש ממך לחתום על הסכמתך לבדיקה ,
 .אופן ביצועו והסיבוכים האפשריים, מטרתו

 תתבקשי להסיר בגדים וללבוש חלוק בית חולים, חדר הבדיקהבכניסתך ל. 
 תנוחת השכיבה בבדיקה זו זהה לתנוחה בבדיקה גניקולוגית. 
  הבדיקה מתבצעת על ידי רופא נשים וכוללת החדרת חומר ניגוד באמצעות צנתר וצילומים

 .על ידי רופא רדיולוג
 תתכן תחושת אי נוחות שחולפת לאחר זמן קצר. 

 דקות 11-30כ  משך הבדיקה. 
 

 חשוב לדעת
 ת/אחות וטכנאי, רופא רדיולוג, רופא גניקולוג: הבדיקה מתבצעת על ידי. 

 משך הבדיקה כחצי שעה. 

  במקרים הבאים יש לפנות לרופא נשיםלאחר השחרור : 

 . מופיע דימום שנמשך יותר מיומיים .1

 כאב חזק שאינו מגיב לטיפול .2

 .לאחר הבדיקה  םעליה בחום הגוף עד יומיי .3

 תשובה תשלח לרופא המטפל. רופא רדיולוג מפענח את הבדיקה: תוצאות . 
 

 
 

 .לנוחיותך צוות מחלקת דימות עומד לרשותך ויענה לפנייתך לקבלת הסבר נוסף
 

 04-6652453 ,04-6652271: טלפון
 

 בהצלחה
 צוות מכון רנטגן ודימות


