TÁJÉKOZTATÓ MAMMOGRÁFIÁS VIZSGÁLATRÓL

Önt kezelőorvosa mammográfiás (emlő röntgen) vizsgálatra küldte. Ez egy speciális röntgen vizsgálat, amely
információt szolgáltat az emlő állapotáról, az emlőkben előforduló elváltozásokról, az elváltozások nagyságáról,
kiterjedéséről a további teendők, kezelés meghatározásához.
A mammográfia során röntgensugarat használunk. Az ionizáló sugárzás szöveti károsító hatással rendelkezik,
azonban az általunk használt berendezés alacsony sugárdózissal működik, ezért a sugárzással összefüggő károsodás
kialakulásának csak minimális esélye van. Az ionizációs sugárzás miatt beleegyező nyilatkozat szükséges a vizsgálat
elvégzéséhez.
Mivel az ionizáló sugárzás károsíthatja a magzatot, kérjük ha esetleges terhességéről tudomása van, kérjük ezt a
vizsgálat előtt feltétlenül jelezze a mammográfia dolgozóinak.
A vizsgálathoz a vizsgált testrészt (mindkét emlőt) szabaddá kell tennie (felső ruházat, melltartó stb) levétele
szükséges.
Amennyiben emlő implantátummal rendelkezik, úgy kérjük azt az asszisztensnek jelezni szíveskedjen. Ez esetben UH
vizsgálatot végzünk. Szoptatás alatt is UH vizsgálatot alkalmazunk.
A vizsgálat időtartama 10 perc. A mammográfia előtt minden esetben fizikális (kézzel történő) vizsgálatot végzünk,
mely része a mammográfiának.
Ezután mindkét emlőről két-két felvételt készítünk. A felvételek kompresszió (összenyomás) alatt készülnek. A
vizsgálat alatt mozdulatlanul kell állni, a beállított pozícióban. A mozgás értékelhetetlenné teheti a vizsgálatot!
Kérjük ezt tartsa be!
Amennyiben a mammográfiás orvos szükségesnek tartja, úgy kiegészítő felvételek készítése, esetleg emlő UH
vizsgálat történik.
Az UH vizsgálat egy másik helyiségben történik a mammográfia után.
UH vizsgálat alatt egy vizsgálóágyon kell feküdnie. Amennyiben a vizsgáló orvos úgy ítéli meg, szükség lehet
mintavételre,úgy annak helyét lefertőtlenítjük. A mintavételt egy úgy nevezett biopsziás pisztolyban lévő
fecskendőre illesztett vékony tűvel végzi el az orvos UH vezérlés alatt. Ez mindössze 30-40 másodpercet vesz
igénybe. Ezután a mintavétel helyét leragasztjuk. A ragasztást este már leveheti.
A mintavétel eredménye 7-10 munkanapon belül várható.
Leletezéssel kapcsolatos tudnivalók:
A vizsgálat(ok) után elkészül az írásos lelet, melyet személyesen Önnek odaadunk. Egyes esetekben a lelet
elkészüléséhez pár nap szükséges, melyet az Ön lakcímére postázunk.
Amennyiben további kérdése van, kérjük forduljon a vizsgálatot végző asszisztenshez, vagy a vizsgálatot értékelő
orvoshoz!
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