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Ultraljudsledd grovnålsbiopsi av ytligt objekt
Vi har reserverat tid för ultraljudsledd biopsi åt Er på Mellersta Österbottens Centralsjukhus,
den _____/_____ 20____ klo _______.
Anmäl Er vid röntgenavdelningens kansli.
En lyckad undersökning kräver följande förberedelser:
Ni kan äta och dricka, samt ta era mediciner som vanligt på undersökningsdagen. Om ni använder
blodförtunnande läkemedel bör ni diskutera om det med Er vårdande läkare (p.g.a. att provtagningen
ökar risken för blödning).
Undersökningens förlopp
Vid undersökningen ligger ni på undersökningsbordet och provtagningsområdet lokaliseras med
hjälp av ultraljud, varefter läkaren tar ett cellprov (finnålsbiopsi) eller ett vävnadsprov
(grovnålsbiopsi) med en provtagningsnål. Åtgärden görs i lokalbedövning och läkaren tar flera prover
från området.
Eftervård
Finnålsbiopsi: Ingen eftervård krävs. Förbandet kan avlägsnas och provtagningsområdet kan vätas/
blötas redan samma dag.
Grovnålsbiopsi: Efter provtagningen trycker skötaren på provtagningsområdet i ca 10 minuter. I
allmänhet blöder provtagningsområdet endast lite. Behåll förbandet i några dagar. Men om området
känns fuktigt och/eller varmt eller om det känns som om området blöder, bör ni avlägsna förbandet
och trycka på provtagningsområdet. Ni kan också ta kontakt med Er hälsocentral eller med vår
röntgenavdelning.
Vid undersökningen snittas huden och flera provbitar tas. Blåmärken är mycket vanliga och de kan
vara t.o.m. i några veckors tid. Smärta i provtagningsområdet är också vanligt. Smärtstillande
läkemedel såsom Burana och Panadol rekommenderas. TA INTE smärtstillande läkemedel som ökar
blödningsrisken (Asperin, Disperin).
På undersökningsdagen bör man undvika tunga lyft. Dusch och bastu bör undvikas i två dygn.
Sjukledighet kan man vid behov begära från hälsovårdsenheten som skickat Er till undersökningen.
Besked på svaret av undersökningen
Proverna skickas till det patologiska laboratoriet för analys och svaret skickas inom några veckor till
den remitterande läkaren. Den remitterande polikliniken/ enheten reserverar er en tid för att höra
svaret.
Om den reserverade tiden inte passar Er, eller om Ni har frågor angående undersökningen, ber vi Er
kontakta röntgenavdelningen mellan klockan 8.00 och 15.30. Tel. 040 653 4223.
Tidsreserveringen måste annulleras senast två vardagar innan den reserverade tiden. Vi debiterar en
avgift för oannullerade undersökningstider, den fastställs i enlighet med kundavgiftslagen. Den
aktuella avgiften anmäls på sjukhusets internetsidor.
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