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Colposcopy

A colposcopy is a test done to check your vagina and cervix for cells that 
are not normal. You may have a colposcopy if a pap smear shows cells 
that need to be checked further. The doctor uses a magnifying scope to 
check the tissue of the vagina and cervix. A small tissue sample, called a 
biopsy, may be removed to be checked in the lab.  

Arrive on time for your test. The test takes about 15 to 20 minutes. 
Plan to be here about 2 hours.
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To Prepare
•	 Do	not	schedule	your	test	during	your	menstrual	period	if	possible.

•	 Do	not	have	vaginal	intercourse,	use	tampons	or	douche	1	to	2	days	
before your test.
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Soi Âm Ðạo

Soi	âm	đạo	là	một	thử	nghiệm	để	kiểm	tra	tế	bào	bất	thường	trong	âm	
đạo	và	cổ	tử	cung.	Quý	vị	có	thể	cần	được	soi	âm	đạo	nếu	khám	chất	
nhờn	ở	âm	đạo	cho	thấy	có	tế	bào	cần	được	kiểm	tra	thêm.	Bác	sĩ	dùng	
kính	phóng	đại	để	tìm	tế	bào	bất	thường	của	âm	đạo	và	cổ	tử	cung.	Một	
mẫu	tế	bào	nhỏ,	gọi	là	sinh	thiết,	có	thể	được	lấy	ra	để	kiểm	tra	trong	
phòng	thí	nghiệm.		

Ðến đúng giờ cho thử nghiệm. Thử	nghiệm	cần	khoảng	15	đến	20	phút.	
Dự	tính	ở	đó	khoảng	2	tiếng.
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Để chuẩn bị
•	 Nếu	có	thể,	xin	đừng	lấy	hẹn	làm	thử	nghiệm	trong	khi	đang	có	kinh	

nguyệt.

•	 Xin	đừng	làm	tình	qua	âm	đạo,	hãy	dùng	tampon	hoặc	nước	rửa	
douche	1	đến	2	ngày	trước	khi	thử	nghiệm.
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•	 Take	an	ibuprofen	(Advil,	Motrin)	or	acetaminophen	(Tylenol)	tablet	
before	going	to	your	appointment.	Do	not	use	ibuprofen	if	you	are	
pregnant.

During the Test
•	 You	may	wear	a	hospital	gown.

•	 You	are	helped	onto	the	exam	table.	Lie	down	on	your	back	and	put	
your feet in the stirrups.

•	 A	metal	speculum	is	placed	in	your	vagina	to	hold	the	walls	of	your	
vagina open. This helps your doctor to see your cervix.  

•	 Your	cervix	may	be	covered	with	a	weak	vinegar	solution	to	make	the	
cells that are not normal show up. This may tingle or sting.

•	 The	doctor	checks	your	vagina	and	cervix	for	cells	that	are	not	
normal.

•	 If	your	doctor	wants	to	take	tissue	samples	from	the	cervix,	you	will	
feel some pain or strong cramps. This will go away in about 1 minute.

•	 Any	bleeding	is	stopped	with	pressure	and	a	chemical	solution.

Your Care at Home
•	 Stay	quiet	and	rest	for	24	hours.

•	 Take	ibuprofen	(Advil,	Motrin)	or	acetaminophen	(Tylenol)	every	4	
hours,	if	needed,	for	cramping	or	pain.	Do	not	use	ibuprofen	if	you	
are pregnant.

•	 If	you	had	a	biopsy,	you	may	have	a	small	amount	of	bloody	vaginal	
discharge for a day. You may wear a pad.

•	 Do not have sexual intercourse, use tampons or douche until bleeding 
stops.

•	 You	may	take	a	shower.	Do	not	take	a	tub	bath	for	3	days.	This	
increases your chance for infection.  
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•	 Dùng	thuốc	viên	ibuprofen	(Advil,	Motrin)	hoặc	acetaminophen	
(Tylenol)	trước	khi	hẹn.	Đừng	dùng	ibuprofen	nếu	đang	mang	thai.

Trong khi thử nghiệm
•	 Quý	vị	có	thể	mặc	áo	choàng	bệnh	nhân.

•	 Quý	vị	được	đỡ	lên	nằm	bàn	khám.	Nằm	ngửa	và	để	chân	lên	đồ	đỡ	
chân.

•	 Mỏ	vịt	hai	lá	bằng	kim	loại	được	đặt	vào	âm	đạo	của	quý	vị	để	giữ	
thành	âm	đạo	mở	rộng.	Điều	này	giúp	bác	sĩ	thấy	cổ	tử	cung	của	quý	
vị.

•	 Cổ	tử	cung	được	bôi	dung	dịch	dấm	nhẹ	để	tế	bào	bất	thường	sẽ	hiện	
ra.	Điều	này	không	làm	nhột	hoặc	đau.

•	 Bác	sĩ	khám	âm	đạo	và	cổ	tử	cung	của	quý	vị	để	tìm	tế	bào	bất	
thường.

•	 Nếu	bác	sĩ	muốn	lấy	mẫu	tế	bào	từ	cổ	tử	cung,	quý	vị	sẽ	cảm	thấy	hơi	
đau	và	bị	chuột	rút	thật	đau.	Sẽ	hết	trong	khoảng	1	phút.

•	 Áp	lực	và	một	dung	dịch	hóa	học	sẽ	làm	ngưng	chảy	máu.

Chăm sóc tại nhà
•	 Giữ	im	lặng	và	nghỉ	ngơi	trong	24	tiếng	đồng	hồ.

•	 Dùng	ibuprofen	(Advil,	Motrin)	hoặc	acetaminophen	(Tylenol)	mỗi	
4	tiếng,	nếu	cần,	để	trị	đau	hoặc	rút	chuột.	Đừng	dùng	ibuprofen	nếu	
đang	mang	thai.

•	 Nếu	làm	sinh	thiết,	quý	vị	có	thể	thấy	chút	ít	máy	lẫn	trong	huyết	
trắng	trong	vòng	một	ngày.	Quý	vị	cần	mang	băng	vệ	sinh.

•	 Ðừng	làm	tình,	dùng	tampon	hoặc	nước	rửa	douche	cho	đến	khi	
không	còn	thấy	máu	chảy.

•	 Quý	vị	có	thể	tắm	vòi	sen.	Ðừng	tắm	bồn	trong	3	ngày.	Điều	này	gia	
tăng	nguy	cơ	bị	nhiễm	độc.		
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Call your doctor right away if you have:
•	 A	large	amount	of	bleeding	where	you	soak	a	pad	in	an	hour

•	 Severe	abdominal	cramps	or	pain

•	 Chills	or	fever	of	100.4	degrees	F	or	38	degrees	C

•	 Vaginal	discharge	that	has	a	strange	odor

Follow Up
A follow up visit will be scheduled for you. At this appointment, your 
doctor will talk to you about your test results and discuss treatment if 
needed.

Talk to your doctor or nurse if you have any questions or concerns.
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Gọi bác sĩ ngay nếu quý vị bị:
•	 Chảy	máu	nhiều,	thấm	ướt	miếng	băng	trong	một	tiếng

•	 Chuột	rút	nơi	bụng	hoặc	đau	nặng

•	 Rét	run	hoặc	sốt	100.4	độ	F	hoặc	38	độ	C

•	 Huyết	trắng	từ	âm	đạo	có	mùi	lạ

Khám theo dõi
Khám	theo	dõi	sẽ	được	sắp	xếp	cho	quý	vị.	Tại	buổi	hẹn	này,	bác	sĩ	của	
quý	vị	sẽ	nói	chuyện	với	quý	vị	về	kết	quả	của	thử	nghiệm	và	bàn	thảo	
về	chữa	trị	nếu	cần	thiết.

Bàn với bác sĩ hoặc y tá nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc 
nào. 


