
  

UURINGU EESMÄRK

ETTEVALMISTUS UURINGUKS

UURINGU KÄIK

PÄRAST UURINGUT

Vulvoskoopia käigus uuritakse nahamuutusi välissuguelunditel suurendust võimaldava optilise 
aparaadi abil. Enamasti teostatakse samaaegselt ka kolposkoopia, mis on tupe ja emakakaela uuring.

Võimalusel ei teostata vulvoskoopiat menstruatsiooni ajal ja verejooksu korral tupest.

Enne uuringule tulekut ei ole soovitatav määrida välissuguelunditele rasvaseid või õliseid aineid alates 
uuringule eelneva päeva õhtust.  

Vulvoskoopiale tulles tuleb kaasa võtta suunava arsti poolt väljastatud saatekiri ja teostatud uuringute 
vastused, juhul kui Teie arst pole öelnud teisiti (st andmed ei ole saadetud digilukku).

Palume Teil enne uuringut informeerida arsti oma teadaolevatest haigustest, kasutatavatest ravimitest 
ja ülitundlikkusest ravimitele.

Vulvoskoopia teostatakse günekoloogilises toolis. Nahamuutuste nähtavale toomiseks kasutatakse 
äädikhappelahust, mis võib tekitada ärritustunnet.

Vajadusel võtab uuringut teostav arst välissuguelundite nahast väikese koeproovi ehk biopsia 
läbimõõduga umbes 4 mm, mis saadetakse histoloogilisele uuringule. Enne koeproovi võtmist 
manustatakse Teile lokaalselt süstitavat valuvaigistit.

Uuring kestab orienteeruvalt 20-25 minutit ja võib põhjustada ebamugavustunnet, süstitava 
valuvaigisti manustamine on valulik.

Pärast vulvoskoopia teostamist võite jätkata igapäevatoimingutega.

Kui uuringu käigus on võetud koeproov, siis enamasti suletakse tekkinud haav õmblusega. 
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Valdavalt kasutatakse iseimenduvat õmblusmaterjali (st õmblused ei vaja eemaldamist). Uuringut 
teostav arst informeerib Teid, kui on kasutatud mitteimenduvat õmblusmaterjali, ja annab soovitused 
õmblusniitide eemaldamiseks.

Koeproovi võtmise järgselt võib esimestel päevadel esineda valulikkust haava piirkonnas ja vähest 
veritsust haavast. Vajadusel võite tarvitada valuvaigisteid, näiteks ibuprofeeni 400-600 mg 6 tunni 
tagant.

Haava paranemiseni ei ole soovitatav elada suguelu, istuda vannis ja ujuda, haava paranemine võib 
võtta aega kuni üks kuu.

Võetud koeproovi vastus saabub kahe nädala jooksul.



  

VÕIMALIKUD TÜSISTUSED

Koostaja: Dr Kätlin Meus

Pärast vulvoskoopia teostamist võite jätkata igapäevatoimingutega.

Kui uuringu käigus on võetud koeproov, siis enamasti suletakse tekkinud haav õmblusega. 

Tüsistusi esineb vulvoskoopia puhul harva. Väga harva võib tekkida allergiline reaktsioon (kui uuringul 
on kasutatud valuvaigistit). 

Kui uuringu käigus on võetud koeproov, võivad tüsistusteks olla põletik ja verejooks. Tugeva valu, 
punetuse ja turse tekkimisel haava piirkonda või rohke veritsuse korral haavast on soovitatav 
pöörduda erakorraliselt naistearsti vastuvõtule.
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