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Rintarauhasen kudosmuutoksen poisto röntgenissä 

 

Rinnastasi on löytynyt kudosmuutos, joka 

poistetaan röntgenissä. 

Toimenpide on melko samanlainen kuin 

näytteenotto, joka sinulle on jo tehty. 

Kudosmuutoksen poistaminen röntgenissä on 

pienempi toimenpide kuin leikkaussalissa 

tehtävä toimenpide.  

Tule 15 minuuttia ennen sinulle 

annettua toimenpideaikaa.  

Varaa käyntiin aikaa 2 tuntia. 

Toimenpide kestää yleensä 1 tunnin. 

Potilas, joka tarvitsee kiireellistä tutkimusta 

voi päästä tutkimukseen ennen sinua. 

Saapumisohjeessa on yhteystiedot, jos sinulla 

on kysyttävää toimenpiteestä. 

Ennen toimenpidettä  

Ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin, jos 

 olet allerginen puuduteaineelle,  

 käytät verta ohentavaa lääkettä tai 

 käytät Omega 3 -valmisteita. 

Kun tulet toimenpiteeseen, ota mukaasi 

rintaa tukevat rintaliivit tai toppi. 

Toimenpiteen aikana 

Toimenpiteen aikana olet ylävartalo paljaana. 

Kudosmuutoksen paikan varmistamisessa 

käytetään ultraäänilaitetta tai 

mammografialaitetta. 

Röntgenlääkäri puuduttaa rinnan alueen ja 

ottaa pois kudosmuutoksen.  

Rinnastasi poistettu kudosmuutos lähetetään 

näytteenä laboratorioon tutkittavaksi. 

Toimenpiteen jälkeen 

Käytä rintaa tukevia rintaliivejä tai toppia 2 

vuorokautta, ettei rintaan tule mustelmaa. 

 Pidä pistoskohta vuorokauden ajan. 

 Vältä voimakasta fyysistä rasitusta 2 

vuorokautta toimenpiteen jälkeen. 

 Älä sauno tai ui ennen kuin viikon 

kuluttua toimenpiteestä.  

 Jos rinnassa tuntuu kipua, voit ottaa 

kipulääkkeenä parasetamolia (esimerkiksi 

Panadol® tai Paratabs®) tai ibuprofeenia 

(esimerkiksi Burana® tai Ibumax®).  

Voit ostaa kipulääkettä valmiiksi kotiin. 

Älä käytä asetosalisyylihappoa 

(esimerkiksi Aspirin® tai Disperin®). 

http://www.tutkimukseen.fi/
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Rinnasta otetun näytteen valmistuminen 

kestää 1 viikon. 

Vastauksen kertoo sinua hoitava lääkäri. 

Jos et tiedä kuinka saat vastaukset, kysy siltä 

poliklinikalta tai osastolta, josta sinut 

lähetettiin toimenpiteeseen. 

Ota huomioon 

Ota mukaasi Kela-kortti tai henkilötodistus. 

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua. 

Peru aika, jos et pääse tulemaan. 

Jos et peru aikaa, sinulta peritään 

sakkomaksu. 
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