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Betegtájékoztató vastagtű biopszia vizsgálathoz
Tisztelt Páciensünk!
Diagnosztikus célból Önnél ultrahang/röntgen vezérelt vastagtű biopszia (core biopszia) elvégzése
indokolt. A vizsgálat mindenképpen az Ön érdekeit szolgálja, amelyet csak beleegyezése esetén végzünk
el. Ez a tájékoztató informálja Önt a beavatkozásról.
Mi a core biopszia?

A kórosnak gondolt elváltozásból szövettani feldolgozásra történő mintavétel. Az ultrahang/röntgen
vezérlés lehetővé teszi a mintavétel helyének pontos meghatározását.
Hogyan történik a vizsgálat?
A beavatkozást ambulánsan végezzük. Nem szükséges éhgyomorra jönnie! A vizsgálandó területet először
képalkotó eljárással (ultrahang vagy mammográfia) feltérképezzük. A mintavétel során az ultrahang vagy
mammográfia kontroll növeli a vizsgálat biztonságát. (A tű helyzete az ultrahang/mammográfia készülék
képernyőjén követhető.)
A beavatkozást végző orvos először újra megvizsgálja a kérdéses területet, megtervezi a mintavétel menetét.
Helyi izolálás, bőrfertőtlenítést követően helyi érzéstelenítő injekciót kap. Némi várakozás után, éles eszközzel
pici bőrmetszést ejtünk a bőrén, hogy a mintavételi tű könnyebben behatoljon és a kérdéses helyig vezetjük.
Ha a megfelelő pozícióban áll a tű, megkérjük, hogy ne mozogjon, ne ijedjen meg, nagy csattanás következik,
amivel a tű kiveszi a mintadarabot. Ezt a nagyobb szövettani pontosság miatt többször megismételjük. Ha már
elegendő mintát vettünk, nyomókötést kap, amit 24 óráig nem szabad levenni és nem szabad, hogy víz érje a
sebet.
Felhívjuk a figyelmét, hogy a helyi érzéstelenítő hatása néhány óra után elmúlik, ezután enyhe
fájdalmat érezhet, ha ez fokozódik fájdalomcsillapító tablettát használhat (pl.: Donalgin, Algopirin,
Paracetamol származékok), de szalicil tartalmú gyógyszert (Aszpirin, Kalmopyrin) egy napig ne
szedjen, mert ezek a véralvadást gátolják.
Előfordulhat, hogy a mintavétel helye az elkövetkező napokban érzékeny lesz, sőt tapintható csomó és
véraláfutás is keletkezhet, de ezek a panaszok fokozatosan enyhülni fognak. A biopsziás mintát formalinban a
Patológiai osztályra juttatjuk, ahol a szövettani értékelést elvégzik. Miután megkapjuk a szövettani leletét a
Patológiai osztályról, az általunk végzett radiológiai vizsgálattal együttesen értékeljük és végleges írásos
véleményt adunk, a folyamat kb. … napot vesz igénybe. Az eredményt előzetes egyeztetés után Intézetünkben
veheti át.
Milyen komplikációk léphetnek fel?
 Allergiás reakció az érzéstelenítőre
 Vérzés és enyhe fájdalom a szúrás helyén, amelyek általában kezelést nem igényelnek.
 Erősebb, esetleges műtéti beavatkozást is igénylő vérzések extrém ritkák.
 Nagyon ritkán a szúrás helyén sebgyógyulási zavar (elfertőződés, keloid képződés) léphet fel.
 Néhány esetben keringési zavar, ájulás fordulhat elő.
 Ritka esetben előfordulhat mellhártyasérülés, mellűri levegőgyülem (pneumothorax, ptx) képződéssel.
 A tudomány jelenlegi állása szerint a beavatkozás nem jelent tumorszóródási veszélyt!
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Figyelem!
A szúrt sebre tett kötést, vagy tapaszt idő előtt ne vegye le (kövesse az orvos utasításait) és 24 óráig
kerülje a sebterület tisztítását!
Utánvérzés vagy egyéb komplikáció esetén azonnal forduljon orvoshoz! Ha nagyfokú duzzadást,
fájdalmat, vérzést tapasztal, forduljon a beküldő orvosához, esetleg ügyelethez.
A vizsgálat eredménye … nap alatt készül el. Kérjük, feltétlenül érdeklődjön Intézetünkben az eredmény
után, mivel az esetleg szükséges további beavatkozások is az Ön érdekét szolgálják!
Kérjük, korábbi orvosi dokumentációit a vizsgálatra hozza magával!
A komplikációmentes vizsgálat és a rizikó tényezők kiszűrése érdekében kérjük, válaszolja meg az alábbi
kérdéseket!
Szenved Ön véralvadási zavarban?
O nem

O igen………………………………………………………………

Szed Ön véralvadásra ható gyógyszert (Syncumar, Ticlid, Aspirin, Astrix stb.)?
O nem

O igen………………………………………………………………

Van-e Önnek ismert Lidocain érzékenysége?
O nem

O igen………………………………………………………………

Szenved Ön sebgyógyulási zavarban (fokozott hegképződés, keloid)?
O nem

O igen………………………………………………………………

Hajlamos az ájulásra, vagy szenved Ön nagy vérnyomás ingadozástól?
O nem

O igen………………………………………………………………

Cukorbeteg?
O nem

O igen………………………………………………………………

Van Önnek Hepatitis, vagy HIV fertőzése?
O nem

O igen………………………………………………………………

Terhesség kizárható?
O nem

O igen………………………………………………………………
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Ezúton tanúsítom, hogy a tájékoztatót elolvastam, megértettem és a feltett kérdésekre legjobb tudomásom
szerint válaszoltam. Beleegyezem a javasolt beavatkozás elvégzésébe. A vizsgálatot végző orvossal
folytatott személyes megbeszélés során, a beavatkozással kapcsolatos kérdéseimre teljes körű és kimerítő
választ kaptam.
…………………………………………….
Páciens (vagy törvényes képviselő) aláírása

……..………………………………..
Orvos neve, aláírása

Dátum:……………………………………
Orvosi megjegyzések a betegtájékoztatásról:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
A páciens a vizsgálatba beleegyezik
O nem

O igen

Amennyiben nem, úgy a pácienst az ebből adódó hátrányokról tájékoztattam:
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Ezúton tanúsítom, hogy a tájékoztatót elolvastam, megértettem és a feltett kérdésekre legjobb tudomásom
szerint válaszoltam. Nem egyezem bele a javasolt beavatkozás elvégzésébe. A vizsgálatot végző orvossal
folytatott személyes megbeszélés során, a beavatkozás elmaradásából adódó tájékoztatást megkaptam, az
ebből adódó hátrányokkal kapcsolatos kérdéseimre teljes körű és kimerítő választ kaptam.

…………………………………………
páciens (vagy törvényes képviselő) aláírása

……………………………………
dátum

……..………………………………..
orvos neve, aláírása

