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HSG Işlemi öncesi ön hazırlığa 
ihtiyaç var mıdır?
İşlem öncesi her hangi bir hazırlığa veya her 
hangi bir işleme gerek yoktur.

HSG  Işlemi  ne kadar sürer?
Normal şartlarda inceleme birkaç dakika içinde 
biter. İncelemeden sonraki 10 dakika içinde film 
ve raporunuz teslim edilir. Merkeze gelişiniz ve 
ayrılışınız normal şartlarda 30 dk geçmez. 

İnceleme ne zaman yapılmalıdır?
İnceleme sırasında hamile olunmadığından 
emin olmak için adetin 5-10. günleri arası 
yapılması önerilir. Hamilelik olasılığı olan 
hastalarımızdan kan testi ile gebelik tayini 
istenmektedir.

HSG Rahim flimi:
HSG (Histerosalpingografi) HSG incelemesi daha 
çok kısırlık tedavisi gören bayanlardan istenen 
tıbbi bir görüntüleme yöntemidir. Burada amaç 
rahmin şekli, rahim boşuluğuyla ilgili doğumsal 
kaynaklı sorunlar yada myom-polip gibi 
sonradan gelişen ve kısırlığa neden olabilecek 
sorunların tesbiti, özellikle düşük-küraj sonrası 
sıklıkla gördüğümüz yapışıklıkların 
saptanmasıdır. Rahim (uterus) boşluğu 
(endometrial kavite) dışında tüpler (kanallar) ile 
ilgili sorunlar da HSG (histerosalpingografi) 
incelemesi sırasında saptanabilir. Tüplerde varsa 
tıkanıklık-darlık-genişleme gibi sorunlar tesbit 
edilir C kollu dijital alet sayesinde çeşitli 
açılardan rahim boşluğu ve tüplerin görüntüleri 
elde edilir.
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HSG işlemi sonrası
HSG işlemi sonrası hastalarımız günlük iş-yaşam rutinlerini etkileyebilecek bir 
rahatsızlık hissetmezler.

HSG Ağrılı bir işlem midir?
Hastalarımızın pek çoğu internet yada tanıdık çevreden bu işlemin çok 
korkunç-ağrılı bir işlem olduğunu, rahmin dışarıya çekildiği gibi hikayeler ile 
başvurmaktadır. Bu “şehir efsanesi” biraz da incelemenin pek çok merkezde 
halen eski metodla uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Merkezimizde 
uyguladığımız modern özel kateter sayesinde ağrısız metodda bu endişeler 
yersizdir.

HSG çekimi nasıl yapılır?
Hasta cihaz masasına sırt üstü  ve bacakları katlanmış bir vaziyette yatar. 
Muayene kaşığı yerleştirilip rahim ağzı görüldükten sonra rahim ağzı kanalı içine 
özel plastik bir kateter yerleştirilip bu alanı tıkaması-kapatması için ucundaki 
özel balon şişirilir. Balon şişirildiğinde hastada hafif gerginlik hissi oluşturabilir, 
çoğu kez hastalar balon şişirildiğini farketmezler. Kateter ya da balon ağrı-sancı 
oluşturmaz. Kateterin yerleştirilmesini takiben kateter aracılığı ile rahim 
boşluğuna kontrast (radyo-opak madde; rahim boşluğu ve tüpleri röntgende 
görünür hale getirecek sıvı) madde enjekte edilir. Kontrast madde verilirken 
hem canlı floroskopik görüntü (halk arasında ayna görüntüsü) ekrandan takip 
edilir hemde grafiler (röntgen resimleri) elde edilir.
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İleri Görüntüleme ve Tanı Merkezi

@fulyaacikemarfulyaacikemar P Otoparkımız mevcuttur.

• Acıbadem Sağlık ve Hayat A.Ş.

• Ace European Sigorta Group Ltd

• Ak Sigorta

• Axa Sigorta

• Dubai Starr Sigorta A.Ş. 

• Eureko Sigorta A.Ş. 

• Fortis Bank A.Ş. Mensupları Emekli Vakfı

• Güneş Sigorta A.Ş.

• Groupama Sigorta A.Ş. 

• Generali Sigorta A.Ş. 

• HDI Sigorta A.Ş. 

•  Halk Sigorta A.Ş. 

•  Koç- Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 

•  Mapfre Genel Sigorta A.Ş.

•  Merkezi Kayıt Kuruluşu

•  Neolife Tıp Merkezi

•  Ota Jinemed Hastanesi

•  Sompo Japan Sigorta (Fiba) A.Ş. 

•  Türk Telekom 

•  Ziraat Sigorta A.Ş. 

•  Zurich Sigorta A.Ş. 


