VEITNAMESE

Thử nghiệm chức năng niệu quản bàng quang

Chức năng niệu quản là gì?

Sau cuộc thử nghiệm

Chức năng niệu quản là một thử nghiệm khoa học khảo
sát chứng són tiểu và sự hoạt động không bình thường
của đường niệu dưới ở phụ nữ. Thử nghiệm cho quí vị
và bác sĩ một sự chẩn đoán chính xác. Chẩn đoán sẽ
giúp bác sĩ cố vấn quí vị làm thế nào để quản lý vấn đề
của mình.

Có một ít nguy cơ quí vị bị nhiễm trùng bàng quang sau
cuộc thử nghiệm, vì vậy chúng tôi đề nghị quí vị nên
uống nhiều nước hơn sau khi thử nghiệm. Nếu quí vị lo
ngại là mình có thể bị nhiễm trùng, vui lòng đến gặp bác
sĩ địa phương hoặc quí vị có thể đến Khu Khẩn Cấp tại
bệnh viện.

Nói về thử nghiệm

Để có thêm thông tin hoặc quan ngại hãy liên lạc:

•

Thử nghiệm sẽ mất khoảng 30 phút để hoàn tất.
Thử nghiệm không làm quí vị đau đớn nhưng có
thể làm quí vị hơi ngượng. Quí vị sẽ được yêu cầu
tiểu vào một bồn cầu đặc biệt và được làm một cách
riêng tư.

•

Các ống mỏng và mềm sẽ được đút vào bàng quang
và hậu môn của quí vị để ghi số sức ép trong bàng
quang suốt cuộc thử nghiệm.
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•

Bàng quang quí vị sẽ được làm đầy với nước vô trùng
cho đến khi quí vị thấy cần tiểu.

•

Ở vài giai đoạn trong quá trình thử nghiệm quí vị sẽ
được yêu cầu ho.

•

Cuối cuộc thử nghiệm, quí vị sẽ được yêu cầu đi tiểu
một lần nữa.

Hãy nhớ, chúng tôi có rất nhiều kinh nghiệm và được
đào tạo kỹ lưỡng để hỗ trợ quí vị cho thử nghiệm nầy.
Chúng tôi sẽ cố gắng làm cho thử nghiệm nầy càng dễ có
thể được cho quí vị.

Khước từ trách nhiệm
The Royal Women’s Hospital (bệnh viện Phụ Nữ Royal) không chấp nhận bất
cứ trách nhiệm nào đối với bất cứ ai cho thông tin và sự cố vấn (hoặc cho sự
sử dụng thông tin hay sự cố vấn) được cung cấp trong tờ dữ kiện nầy hoặc
được kết hợp vào qua sự tham khảo. Chúng tôi cung cấp thông tin với điều
kiện là tất cả những ai tìm đến và sử dụng thông tin, có trách nhiệm đánh
giá tính xác thực cũng như tính có liên quan của thông tin. Chúng tôi khuyến
khích phụ nữ nên bàn các nhu cầu về sức khoẻ với một chuyên viên y tế.
Nếu có các quan ngại về sức khoẻ của mình, quí vị nên tìm đến sự cố vấn từ
cơ quan cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của mình hoặc nếu cần chăm
sóc khẩn cấp quí vị nên đến Khoa Cấp Cứu của một bệnh viện gần nhất.
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Chuẩn bị cho cuộc thử nghiệm
•

Vui lòng đến cuộc hẹn với bàng quang đầy một cách
thoải mái.

•

Quí vị không cần phải uống thật nhiều nước trước
cuộc hẹn, vì có thể quí vị thấy khó nín.

•

Ngày làm thử nghiệm quí vị có thể ăn uống
bình thường.

•

Hãy tắm bình thường ngày làm thử nghiệm.

•

Xin hãy tự nhiên hỏi bất cứ câu hỏi hoặc bàn bất cứ
quan ngại nào quí vị có thể có trước hay trong lúc
đang thử nghiệm.
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