LEEP (Loop Electrosurgical
Excision Procedure)
If your pap test was abnormal, you may need LEEP as a treatment. LEEP
is used to remove abnormal tissue from the cervix. The cervix is the
opening to the uterus or womb.
Arrive on time for your treatment. Plan on being here about 1 hour.
The treatment itself takes only a few minutes.
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Your Treatment
• You lie on your back and place your feet in stirrups. An instrument,
called a speculum, is put into your vagina to keep it open. You may
feel some pressure.
• Medicine is used to numb your cervix.  
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Процедура петльової
електрорезекції
Якщо мазок Папаніколау виявив аномалію, як засіб лікування Вам
може знадобитися проведення петльової електрорезекції. Петльова
електрорезекція проводиться для видалення аномальної тканини з
шийки матки. Шийка матки - це вхід до матки.
Не запізнюйтесь на прийом. Заплануйте близько 1 години для
перебування в лікарні. Сама процедура триватиме тільки декілька
хвилин.
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Ваше лікування
• Ви ляжете на спину і покладете ноги в підставки для ніг. Для
підтримання піхви в розкритому стані в неї буде введено
інструмент, який називається розширювач. Ви можете відчути
деякий тиск.
• Для знеболювання шийки матки будуть використані ліки.  
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• A solution is put on your cervix to show abnormal cells.  
• A magnifying instrument is used to get a close up view of your
cervix.
• A thin wire loop is used to remove the abnormal tissue.  
• The tissue will be sent to a lab for testing.

Your Care after Treatment
Your cervix should heal completely in a few weeks.  
• Rest for the next 2 days.
• You may have some mild cramping.  
• You may have some vaginal discharge for a few weeks. This will be
like having a period. The discharge may at first look like brownishblack coffee grounds. In time, this will change to clear and watery
discharge.
• Do not use tampons or have sexual intercourse for 4 weeks. This
reduces your risk of bleeding and allows healing to occur.
• You may take ibuprofen (Advil or Motrin) for pain for the next few
days.
•

You will have a follow-up visit scheduled with the doctor.
You should have a pap test more often to check for more abnormal
tissue. Talk to your doctor about how often you should have this test.
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• На шийку матки буде нанесений розчин, який виявить аномальні
клітини.  
• Для детального візуального огляду шийки матки буде
використаний збільшувальний прилад.  
• Для видалення аномальної тканини використовується тонка
дротова петля.  
• Шматочок тканини буде надісланий у лабораторію для аналізу.

Догляд за Вами після лікування
Шийка матки повністю заживе через кілька тижнів.  
• Відпочиньте протягом наступних 2 днів.
• У Вас можуть бути помірні спазмові відчуття.  
• Протягом 2 тижнів у Вас можуть бути невеликі піхвові
виділення. Це буде приблизно як при місячних. Спочатку
виділення може виглядати як кавова гуща коричнево-чорного
кольору. З часом виділення стануть прозорими та водянистими.
• Утримайтеся від використання тампонів та статевих відносин
на протязі 4 тижнів. Це зменшить ризик кровотечі й прискорить
загоєння.
• Протягом наступних декількох днів Ви можете приймати
ibuprofen (Advil або Motrin) для зменшення болю.
• Ваш лікар призначить Вам дати наступних відвідань.
Ви повинні частіше робити мазок Папаніколау для виявлення
інших аномальних тканин. Поговоріть із своїм лікарем про те,
наскільки часто Ви повинні робити це обстеження.
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Call your doctor right away if you have:
• Bleeding that soaks a pad in 1 hour
• Severe abdominal cramps or pain
• Chills or fever of 100.4 degrees F or 38 degrees C or higher
• Vaginal discharge that has a bad or foul odor
Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.
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Негайно зателефонуйте своєму лікарю, якщо у Вас:
• Кровотеча, від якої прокладка насичується за 1 годину
• Сильні спазми або біль у животі
• Озноб, або температура 100,4 градус F або 38 градусів С і вище
• Піхвові виділення з неприємним запахом або запахом гною
Якщо у Вас виникають питання або сумніви, зверніться до
Вашого лікаря або медичної сестри.

2005 – 1/2011 Health Information Translations
Unless otherwise stated, user may print or download information from www.healthinfotranslations.org for personal, non-commercial use only. The medical information
found on this website should not be used in place of a consultation with your doctor or other health care provider. You should always seek the advice of your doctor or
other qualified health care provider before you start or stop any treatment or with any questions you may have about a medical condition. The Ohio State University
Medical Center, Mount Carmel Health System, OhioHealth and Nationwide Children’s Hospital are not responsible for injuries or damages you may incur as a result of
your stopping medical treatment or your failure to obtain medical treatment.

LEEP. Ukrainian.
3

