
LEEP. Vietnamese.

LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure)

Thủ Thuật Khoét Chóp Cổ Tử Cung 
Bằng Vòng Điện (Loop Electrosurgical 

Excision Procedure, LEEP)

Loop Electrosurgical Excision Procedure, or 
LEEP, is a procedure to remove tissue from 
the cervix that is not normal and may lead to 
cancer. 
The cervix is the opening of the uterus (womb) 
and is located at the top of the vagina. 
LEEP is usually done in the doctor’s office or 
clinic. 

How to Prepare
• Two days before the procedure, avoid 

sex and do not use creams in or around 
the vagina.

• Do not douche.
• Take an over-the-counter pain medicine 

2 hours before the procedure. Ibuprofen 
(Advil, Motrin) and acetaminophen 
(Tylenol) are options.

Thủ Thuật Khoét Chóp Cổ Tử Cung Bằng 
Vòng Điện hay LEEP là một thủ thuật để cắt 
bỏ khỏi cổ tử cung mô không bình thường 
và có thể dẫn đến ung thư. 
Cổ tử cung là cửa vào tử cung (dạ con) nằm 
trên đầu âm đạo. 
LEEP thường được thực hiện tại phòng 
khám hoặc văn phòng của bác sĩ. 

Hướng Dẫn Chuẩn Bị
• Tránh quan hệ tình dục và không bôi 

kem trong hoặc quanh âm đạo trong 
vòng hai ngày trước khi tiến hành thủ 
thuật.

• Không nên thụt rửa.
• Uống thuốc giảm đau không cần kê đơn 

2 giờ trước khi tiến hành thủ thuật. Quý 
vị có thể chọn Ibuprofen (Advil, Motrin) 
và acetaminophen (Tylenol).
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How it is Done
• You will be given ibuprofen to help with 

any discomfort from the procedure.
• Go to the bathroom and empty your 

bladder before the test.
• Remove all metal, including any 

piercings, if possible
• Be sure to let the nurse or doctor know if 

you have any metal inside your body that 
cannot be removed.

• You will be asked to undress from your 
waist down and will have a paper sheet 
to cover you.

•  A sticky pad, called a grounding pad, will 
be placed on your thigh. It is cold.  

• You will be asked to lie down on the 
exam table and place your feet in holders 
at the end of the table, called stirrups.

• Let your knees fall to the sides. Take 
slow, deep breaths to relax the muscles 
around your vagina during the exam. 

• A tool shaped like a duck  
bill, called a speculum,  
will be placed into the  
opening of your vagina  
to allow your provider to 
see inside your vagina.

• An iodine solution is 
applied to the cervix to 
make abnormal cells 
easier to see. This solution 
also cleans the cervix to 
prepare for the procedure

• Your provider will look at your cervix 
with a big magnifying glass, called a 
colposcope. The colposcope looks like 
a pair of binoculars on a stand. The 
colposcope does not go inside of you. 
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Quy Trình Thực Hiện
• Quý vị sẽ được cho uống ibuprofen để 

xoa dịu mọi cảm giác khó chịu khi tiến 
hành thủ thuật.

• Đến phòng vệ sinh và đi tiểu cho hết 
trước khi xét nghiệm.

• Tháo tất cả đồ bằng kim loại, bao gồm 
toàn bộ khuyên xỏ, nếu có thể

• Hãy nhớ báo cho y tá hoặc bác sĩ biết 
nếu quý vị có bất kỳ thiết bị kim loại nào 
bên trong cơ thể không thể tháo ra được.

• Quý vị sẽ được yêu cầu cởi đồ phần thân 
dưới và sẽ có tờ giấy để che thân.

•  Một miếng dán có tên là miếng dán tiếp 
xúc sẽ được đặt lên đùi của quý vị. Đây 
là miếng dán lạnh.  

• Quý vị sẽ được yêu cầu nằm xuống ghế 
khám và đặt chân lên bệ đỡ ở phía cuối 
ghế, được gọi là bàn đạp.

• Mở đầu gối sang hai bên. Hít thở sâu, 
chậm rãi để thả lỏng cơ quanh âm đạo 
của quý vị trong quá trình khám. 

•  Một dụng cụ hình mỏ 
vịt, có tên gọi là mỏ vịt, 
sẽ được đặt vào cửa 
vào âm đạo của quý vị 
để nhà cung cấp có thể 
quan sát bên trong âm 
đạo của quý vị.

• Dung dịch i-ốt được thoa 
lên cổ tử cung để dễ 
quan sát các tế bào bất 
thường hơn. Dung dịch 
này cũng giúp làm sạch 
cổ tử cung để chuẩn bị 
tiến hành thủ thuật

• Nhà cung cấp của quý vị sẽ quan sát cổ 
tử cung của quý vị bằng một kính lúp 
được gọi là dụng cụ soi âm đạo. Dụng 
cụ soi âm đạo trông giống như ống nhòm 
đặt trên một cái trục. Dụng cụ soi âm đạo 
sẽ không chọc vào cơ thể của quý vị. 
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• Your cervix is numbed with a local 
anesthetic. This is the same medicine the 
dentist uses to numb you for dental work.  
It can cause your heart to beat fast and 
may make you feel shaky.  This will pass 
in a few minutes.

• A wire loop is inserted through the 
vagina. The abnormal tissue from the 
cervix is removed with this loop. This 
tissue will be sent to the lab for closer 
study.

• You may feel mild cramping during the 
procedure.

• It is important that you do not move while 
the procedure is being done.  

Possible Risks
Your provider will review these risks with you 
before the procedure.
• Rare risk of infection or heavy bleeding.
• Chance not all abnormal tissue will be 

removed with this procedure, and you will 
need more surgery.

• Very rare risk of preterm labor with 
pregnancies that happen after this 
procedure. 
 

Caring for yourself after
It will take several weeks to heal from this 
procedure. Plan to rest for the next week. 
You may have some bleeding, no more than 
a heavy period, for a few days and light 
bloody discharge for a few weeks.
• Place nothing in the vagina for 6 weeks 

after the procedure. This includes no 
sexual intercourse, no tampons, and no 
douching. This will reduce your risk of 
bleeding from the area that is healing.

• Cổ tử cung được gây tê bằng thuốc gây 
tê. Đây cũng chính là loại thuốc mà nha 
sĩ dùng để gây tê cho quý vị trong quá 
trình điều trị nha khoa.  Thuốc này có thể 
khiến tim quý vị đập nhanh và quý vị có 
thể cảm thấy run rẩy.  Hiện tượng này sẽ 
biến mất sau vài phút.

• Một vòng dây được đưa vào thông qua 
âm đạo. Vòng dây này sẽ cắt bỏ mô bất 
thường khỏi cổ tử cung. Mô này sẽ được 
gửi tới phòng xét nghiệm để nghiên cứu 
kỹ hơn.

• Quý vị có thể có cảm giác chuột rút nhẹ 
trong quá trình tiến hành thủ thuật.

• Điều quan trọng là quý vị không được cử 
động trong khi đang tiến hành thủ thuật. 

Các Nguy Cơ Có Thể Gặp Phải
Nhà cung cấp của quý vị sẽ cùng quý vị xem 
xét các nguy cơ này trước khi tiến hành thủ 
thuật.
• Nguy cơ nhiễm trùng hoặc xuất huyết 

nghiêm trọng hiếm gặp.
• Có khả năng thủ thuật này không cắt bỏ 

tất cả các mô bất thường và quý vị sẽ 
cần phẫu thuật thêm.

• Nguy cơ sinh non rất hiếm gặp với các 
trường hợp mang thai sau khi tiến hành 
thủ thuật.

Chăm sóc bản thân sau khi 
tiến hành thủ thuật
Sẽ cần vài tuần để lành tổn thương sau khi 
tiến hành thủ thuật này. Quý vị hãy lập kế 
hoạch nghỉ ngơi trong tuần tiếp theo. Quý vị có 
thể xuất huyết nhẹ với lượng không nhiều hơn 
so với lượng kinh nguyệt ra nhiều trong vài 
ngày và sẽ tiết dịch lẫn ít máu trong vài tuần.
• Không đặt bất kỳ thứ gì vào âm đạo trong 

6 tuần sau khi tiến hành thủ thuật. Bao 
gồm cả không quan hệ tình dục, không 
sử dụng tampon và không thụt rửa. Nhờ 
đó, quý vị sẽ giảm nguy cơ xuất huyết từ 
vùng đang lành tổn thương.
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• Eat a normal diet.
• Take ibuprofen (Advil, Motrin) or 

acetaminophen (Tylenol) or similar 
medicine as directed on the bottle.

• The discharge may first look like 
brownish-black coffee grounds, and you 
will have some bleeding, which should 
be similar to a period. In time this will 
change to a yellow watery discharge. You 
may wear a pad.

• You may take a shower. Do not take a 
tub bath, use a hot tub or go swimming 
for 6 weeks as this increases your 
chance for infection.

Call if you have:
• A lot of bleeding where you soak a pad in 

an hour
• Severe abdominal cramps or pain that 

gets worse over time
• Chills or fever of 100.4 degrees 

Fahrenheit or 38 degrees Celsius or 
higher

• Vaginal discharge that has a bad odor

Follow Up
You will receive the results and instructions 
for future follow-up appointments. A follow 
up visit will be scheduled for you. It is 
very important that you keep all of your 
appointments.

• Ăn theo chế độ bình thường.
• Uống ibuprofen (Advil, Motrin) hoặc 

acetaminophen (Tylenol) hoặc các thuốc 
tương tự theo chỉ dẫn trên lọ.

• Ban đầu quý vị có thể tiết dịch trông 
như bã cà phê màu đen nâu và quý vị 
sẽ chảy ít máu, giống như một kỳ kinh 
nguyệt. Theo thời gian, dịch sẽ chuyển 
sang dạng lỏng màu vàng. Quý vị có thể 
sử dụng băng vệ sinh.

• Quý vị có thể tắm bằng vòi sen. Không 
tắm bồn, sử dụng bồn tắm nóng hoặc 
bơi trong 6 tuần vì những hoạt động này 
sẽ làm gia tăng khả năng nhiễm trùng.

Gọi điện nếu quý vị:
• Xuất huyết nhiều khi máu thấm đầy băng 

vệ sinh trong một giờ
• Chuột rút hoặc đau dữ dội ở bụng và 

ngày càng nghiêm trọng
• Ớn lạnh hoặc sốt 100,4 độ Fahrenhe hay 

38 độ Celsius trở lên.
• Khí hư có mùi khó chịu 

Theo Dõi
Quý vị sẽ nhận được kết quả và hướng dẫn 
cho các cuộc hẹn khám theo dõi sau này. 
Quý vị sẽ được thu xếp một cuộc hẹn khám 
theo dõi. Một điều rất quan trọng là quý vị 
phải đến khám đúng hẹn trong tất cả các 
cuộc hẹn.


