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Vävnadsprov som komplement till mammografiundersökningen

Vi har reserverat tid åt Er för tagning av vävnadsprov _____/_____ 20____ klo _______.
Anmäl Er vid röntgenavdelningens kansli på Mellersta Österbottens Centralsjukhus.
För att undersökningen skall lyckas, krävs följande förberedelser:
På undersökningsdagen får Ni äta normalt och ta Era mediciner. Blodförtunnande mediciner får ni
inte ta på undersökningsdagen och inte heller dagen därpå p.g.a. blödningsrisken.
Vi har Era gamla mammografibilder är tillgängliga, men ofta behöver vi ändå ta tilläggsbilder. Om Ni
har gamla mammografibilder kan Ni ta dem med Er.
Undersökningens förlopp
Provtagningen sker antingen med hjälp av ultraljud eller med mammografiapparaten. När
provtagningarna görs med hjälp av ultraljud ligger Ni på undersökningsbordet medan man med
ultraljud lokaliserar de vävnadsförändringar som man kan ta prover från, antingen prov med fin nål
(finnålsbiopsi) eller i lokalbedövning prov med grov nål (grovnålsbiopsi). När provtagningarna görs
med mammografiapparaten, sitter Ni bredvid apparaten och förändringarna lokaliseras med hjälp av
mammografibilder. Det område därifrån proven ska tas bedövas och därefter tas flera prov.
Eftervård
Efter finnålsbiopsi behövs ingen eftervård. Plåstret kan avlägsnas efteråt och området därifrån
provet tagits får tvättas redan samma dag.
Efter grovnålsbiopsi trycker skötaren på stickstället i ca.10 minuter. Blödningen är oftast liten. Det
är bra att låta de förband som lagts om bröstet vara på i ett par dagar. Men om området börjar hetta
eller kännas fuktigt och Ni misstänker att bröstet blöder, är det skäl att öppna bandagen och trycka
hårt på det blödande stället. Ni kan också kontakta den egna hälsovårdscentralen eller vår
röntgenavdelning.
Vid grovnålsbiopsi gör man ett litet snitt i huden, genom vilket man tar flera prov. Efteråt är det
mycket vanligt med blåmärken, som kan synas till och med i flera veckor. Det är också vanligt att det
undersökta området blir ömt. Som värkmedicin kan Ni ta Burana eller Panadol, men INTE Asperin
eller Disperin vilka ökar risken för blödning.
På undersökningsdagen ska Ni undvika att lyfta tungt. Ett dygn efter ingreppet ska Ni undvika att
duscha bröstet eller gå i bastun. Vid behov kan Ni vända Er till den remitterande enheten och anhålla
om sjukledighet.
Resultatet av undersökningen
Proverna skickas till laboratoriet och inom ett par veckor får den remitterande läkaren resultatet.
Polikliniken reserverar en mottagningstid åt Er där Ni får höra resultatet av undersökningen.
Om den reserverade tiden inte passar Er, eller om Ni har frågor angående undersökningen, ber vi Er
kontakta röntgenavdelningen mellan klockan 8.00 och 15.00. Tel. 040 653 4223. Tidsreserveringen
måste annulleras senast två vardagar innan den reserverade tiden. Vi debiterar en avgift för
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oannullerade undersökningstider, den fastställs i enlighet med kundavgiftslagen. Den aktuella
avgiften anmäls på sjukhusets internetsidor.

21.7.16 JT

