Patientanvisning

1 (2)

HUS Bilddiagnostik
Radiologi
undersökningshuset.fi

Borttagning av förändring i bröstkörtel på
röntgenavdelning

Det har hittats en vävnadsförändring i ditt
bröst som avlägsnas på röntgenavdelning.
Åtgärden är ganska lik den provtagning som
redan har gjorts åt dig.
Avlägsnandet av vävnaden är en mindre
åtgärd än en sådan åtgärd som görs i en
operationssal.

Under åtgärd
För åtgärden klär du av övre delen av
kroppen. Stället för vävnadsförändringen
säkerställs med en ultraljuds- eller
mammografiapparat.
Röntgenläkaren bedövar bröstet och tar bort
vävnadsförändringen.

Vänligen kom till undersökningen 15
minuter före den bokade tiden.

Den borttagna vävnadsförändringen skickas
för undersökning till laboratorium.

Reservera 2 timmar för besöket.
Åtgärden tar cirka 1 timme.

Efter åtgärd

Om du har några frågor angående åtgärden
finns kontaktuppgifter i ankomsanvisningen
eller i kallelsebrevet.

Före åtgärd
Kontakta den vårdande läkaren om du


är allergisk mot bedövningsmedel,



använder blodförtunnande läkemedel
eller



använder Omega 3-produkter.

När du kommer till åtgärden, ta med dig en
BH eller topp som ger stöd för bröstet.



Håll såret torrt under ett dygn.
Därefter kan du avlägsna sårförbanden
och duscha.



Använd BH eller topp som stöder bröstet
under 2 dygn.



Undvik fysisk ansträngning under 2 dygn.



Bada inte bastu eller i badkar eller simma
inte under en vecka efter åtgärden.



Du kan känna smärta i bröstet. Du kan ta
paracetamol mot smärtan (till exempel
Panadol® eller Paratabs®) eller ibuprofen
(till exempel Burana® eller Ibumax®).
Använd inte acetylsalicylsyra (till
exempel Aspirin® eller Disperin®).
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Provet från bröstet undersöks. Det tar cirka 1
vecka att färdigställa provet.
Svaren från undersökningen får du från den
hälsovårdscentral, poliklinik eller avdelning
som skickade dig till undersökningen.

Annat att beakta
Ta med dig FPA-kort eller identitetsbevis.
Inga separata avgifter tillkommer för
åtgärden.
Avboka tiden om du inte kan komma.
Om du inte avbokar tiden kommer du att
debiteras en straffavgift.

Träder i kraft: 1.9.2021
Språkversionerna: Rintarauhasen muutoksen poisto röntgenosastolla, Borttagning av förändring i bröstkörtel på
röntgenavdelning, Removal of a breast change in an X-ray unit
Tunniste: 2541

