MyoSure
Behandeling verwijderen vleesbomen
of poliepen

Ziekenhuis Gelderse Vallei

U heeft een afspraak met de gynaecoloog voor de MyoSure
behandeling. Dit is een eenvoudige behandeling voor het
verwijderen van vleesbomen (myomen) of poliepen via de natuurlijke
opening van de baarmoedermond. Na deze behandeling kunnen
vrouwen nog steeds zwanger worden. De behandeling vindt
poliklinisch plaats, waardoor u nog dezelfde dag naar huis kunt.

Voorbereiding
U kunt tijdens en na de behandeling last hebben van menstruatieachtige
krampen. Die verschillen in hevigheid per patiënt. De avond voor, en een uur
voor de behandeling dient u een zetpil Diclofenac 100 mg toe. Het recept
hiervoor heeft u tegelijkertijd met uw afspraak voor de MyoSure behandeling
gekregen. Dit medicijn vermindert de kramp tijdens en na de behandeling.
Als u menstruaties heeft, vindt de behandeling in de eerste helft van de
cyclus (vóór de eisprong) plaats, zodat u niet zwanger kunt zijn ten tijde van
het onderzoek en er geen dik slijmvlies aanwezig is. Hiermee moet u bij het
maken van de afspraak rekening houden.

De behandeling
De MyoSure behandeling vindt plaats op het behandelcentrum in de B
vleugel 1e etage bestemming 110 en duurt over het algemeen 10 tot 20
minuten. Uw partner mag bij de behandeling aanwezig zijn. Soms is het
nodig om een plaatselijke verdoving te geven en de baarmoedermond iets te
verwijden voordat de camera ingebracht kan worden.
De gynaecoloog brengt via de vagina een kleine camera ( 6,5 mm in
doorsnede) in om de binnenkant van de baarmoedermond en baarmoeder te
bekijken. Vervolgens brengt de gynaecoloog het instrument in om de
poliep/vleesboom in de baarmoeder te verwijderen. Via een opening aan de
zijkant van het uiteinde van het instrument wordt de poliep of vleesboom in
kleine stukjes verwijderd. Het weefsel wordt gelijk via het instrument
opgezogen en uit de baarmoeder verwijderd. Als de poliep of
vleesboom volledig verwijderd is, haalt de gynaecoloog het instrument uit de
baarmoeder. Het verwijderen van het weefsel is zelden pijnlijk. Wel kunt u
pijnlijke krampen voelen van de baarmoeder.

Na de behandeling
Na de behandeling kleedt u zich weer aan. U kunt nog vocht uit de vagina
verliezen, waarvoor u een maandverband kunt gebruiken. In een aparte
ruimte kunt u even tot rust komen. De assistent belt u de zelfde dag om te
vragen hoe het met u gaat en geeft u dan de afspraak voor controle.

Risico's van de MyoSure behandeling

Risico's van de behandeling zijn perforatie van de baarmoeder, bloedingen,
infecties en verwondingen aan organen in de onderbuik en het bekken. Lichte
krampen en licht ongemak kunnen na de behandeling optreden. Bij
vloeistofoverbelasting (als er teveel vocht in het lichaam achterblijft) wordt de
behandeling gestaakt.

Belangrijk
U kunt last krijgen van een krampende pijn van de baarmoeder.
Eventueel kunt u 2 uur na de behandeling een zetpil diclofenac
toedienen.
Zo nodig kunt u 4 uur later eventueel een paracetamol innemen.
De eerste dag na de behandeling heeft u nog wat helderrood
bloedverlies als gevolg van het inbrengen van de MyoSure.
Daarna heeft u waterige/bloederige afscheiding. Dit kan enkele dagen tot
soms weken duren.
De meeste vrouwen kunnen binnen één dag hun normale activiteiten
weer hervatten.
Zodra u niet meer vloeit kunt u weer geslachtsgemeenschap hebben.
Ook is in bad gaan ook geen bezwaar meer.
Na de behandeling blijft eventuele anticonceptie nodig.

Complicaties
U moet contact opnemen met het ziekenhuis wanneer:
u meer dan 38 graden koorts heeft
de pijnklachten verergeren en voorgeschreven medicijnen niet helpen
u misselijk, kortademig of duizelig bent
u moet overgeven
u darm- of blaasproblemen krijgt.
u een onaangenaam ruikende vaginale afscheiding heeft
Krijgt u de eerste 14 dagen na de behandeling problemen die te maken
hebben met de behandeling?
Neem dan contact op met het ziekenhuis:
op maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur belt u met de
polikliniek gynaecologie, (0318) 43 51 50
buiten deze tijden belt u met het ziekenhuis (0318) 43 43 43

Vragen
Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. Polikliniek gynaecologie is op
werkdagen bereikbaar op (0318) 43 51 50.
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