Phác đồ kiểm tra sản phụ khoa
Bây giờ, phác đồ thăm khám sản phụ khoa đã từng dễ dàng hơn không ít. Vì thế, khi đi kiểm tra phụ
khoa bạn sẽ không hề có cảm giác đau như suy nghĩ trước kia. Vì vậy, hãy đừng căng thẳng và nên
tuân thủ kiểm tra định kỳ danh mục này nhé. Điều này sẽ rất có lợi cho tính mạng của bạn đấy.

Phác đồ kiểm tra sản phụ khoa
Dưới đây, chúng ta sẽ nghiên cứu đôi chút về phác đồ tiến hành xét nghiệm phụ khoa. Qua đó, bạn
sẽ hiểu hơn về liệu trình này và sẽ chuẩn mắc phải được tâm lý kiểm tra căn bệnh tốt nhất.

Bước 1: Kiểm tra lâm sàng cô bé Ngoài
Bước đầu tiên được làm khi bạn đi thăm khám phụ khoa chủ yếu là kiểm tra lâm sàng cô bé Bên
cạnh. Tại bước này, bác sĩ chủ yếu sử dụng mắt và tay để thăm khám và có cảm giác tình hình.
Chính Cho nên bạn sẽ không hề cảm thấy đau đớn hay không dễ chịu.
Thông qua bước kiểm tra này, chuyên gia sẽ có những phán đoán nhất định. Từ đó, đây được uống
thực hiện Cơ sở để chuyên gia chỉ dẫn bạn tuân thủ các siêu âm và kiểm tra nên.

Bước 2: Thăm khám âm hộ trong bằng thiết bị chuyên dụng
Dưới khi đã từng khám sơ bộ bằng tay và mắt, chuyên gia sẽ tiếp tục dùng thiết bị để khám âm đạo
trong. Dụng cụ được sử dụng ở đây chính là kẹp mỏ vịt. Dụng cụ này trước khi được đưa vào âm hộ
đều sẽ được vô trùng và xoa trơn. Như vậy cơ thể bạn sẽ hoàn toàn không mắc phải tác động mạnh
và gây nên những tổn thương đáng tiếc.
Khi đưa kẹp mỏ vịt vào, bác sĩ sẽ thực hiện sử dụng mẫu dịch cô bé và tế bào tử cung. Những mẫu
này sẽ được sử dụng làm “tư liệu” để soi tươi và làm thăm khám cần phải.

Bước 3: Siêu âm

Hoạt động siêu âm sẽ được sử dụng để “thăm dò” những âm hộ tại sâu bên trong. Đó chủ yếu là
buồng trứng, vòi trứng và tử cung. Khi bác sĩ tiến hành siêu âm, cơ thể bạn sẽ có cảm thấy khó chịu
một chút vì có thiết bị tiến sâu vào cơ thể. Nhưng mà cảm giác này sẽ mất nhanh khi thời kỳ này kết
thúc.
Siêu âm là một bước xét nghiệm phụ khoa tương đối phức tạp và yêu cầu nhiều lần kỹ năng, tay
nghề của bác sĩ. Hàng đầu Bởi vậy, khi đi khám, bạn cần phải tìm đến trung tâm y tế thực sự có tin
cậy nhé.

Bước 4: Kiểm tra phụ khoa bằng tay
Bước cuối cùng trong phác đồ thăm khám phụ khoa chủ yếu là chuyên gia sẽ thực hiện kiểm tra bằng
tay. Theo đó, chuyên gia sẽ sử dụng hai ngón tay từng đeo găng tay vào xoa gel đưa vào bộ phận
sinh dục. Mục đích của Điều đó là để xét nghiệm chân thực nhất tử cung của bạn. Nếu trường hợp
hình loại tử cung có bất luôn, xuất hiện các u, hạch nhỏ thì đều được nhận ra mau chóng.
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