INFORMACE PRO PACIENTKY PŘED BIOPSIÍ
Z bioptického vyšetření nemusíte mít obavy. Připravili jsme pro vás přehled informací týkajících se průběhu
vyšetření a jak se chovat po výkonu.
Důvod vyšetření
Nejčastějším důvodem pro toto vyšetření je zjištění povahy atypické struktury nebo ložiska v prsu, v případě
punkce i odstranění potíží (při odsátí cysty).
Průběh vyšetření
Vyšetření se provádí vleže. Pomocí ultrazvuku Vám lékařka zaměří ložisko, z kterého Vám po dezinfekci a
znecitlivění odebere speciální jehlou několik vzorků tkáně nebo odsaje jeho tekutý obsah. Výkon trvá asi půl
hodiny. Po skončení vyšetření a po ošetření rány dostanete od lékařky zprávu o průběhu vyšetření pro
odesílajícího lékaře, případně termín Vaší kontroly. Současně Vám bude sděleno, kdy budou k dispozici
výsledky vyšetření a jakým způsobem budete informována.
Příprava na vyšetření
Na vlastní vyšetření se nemusíte nijak připravovat. Normálně se najezte a napijte!
Pokud užíváte léky na tzv. „ředění krve“ (Pelentan, Warfarin, Acylpyrin), přestaňte je po poradě s
vaším ošetřujícím lékařem dočasně užívat, a to nejméně 3 dny před výkonem.
Jak se chovat po výkonu
Po biopsii můžete v klidu odejít domů. Ten den nekonejte žádnou fyzicky těžkou práci, nic těžkého nenoste,
snažte se být spíše v klidu. Večer se můžete osprchovat. Místo odběru by však nemělo být namočené
vodou. Nekoupejte se v bazénu. Obvaz si sundejte druhý den ráno. Je možné, že se v místě vyšetření objeví
hematom (modřina).
Možné komplikace
V průběhu výkonu
Výkon nedoprovázejí žádné vážnější komplikace. Ve velmi malém procentu případů může dojít k alergické
reakci na anestetikum. Běžnější komplikací je poranění drobné cévy v prsu a s tím spojené krvácení.
Po výkonu
Mezi komplikace, které mohou nejčastěji nastat po biopsii, patří mírná bolest po odeznění anestezie, otok,
vzácně alergická reakce na nápast a vytvoření hematomu (modřiny) v místě odběru. Je vhodné si jej potírat
mastí, která urychlí jeho vstřebávání. Je to např. Heparoid, Hirudoid, Ibu-Hepa apod. Pokud budete mít pocit,
že potíže jsou většího rázu, neváhejte, a buď se dostavte na kontrolu, nebo alespoň problém telefonicky
konzultujte.
Odmítnutí vyšetření
Navrhované vyšetření máte samozřejmě právo odmítnout. Pokud se tak rozhodnete, může se zpozdit
stanovení Vaší diagnózy. To může mít za následek komplikovanější léčbu onemocnění a horší prognózu
uzdravení.
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