CT-vejledt knoglebiopsi
Du skal have taget CT-vejledte prøver fra knoglevæv
– også kaldet knoglebiopsier.
En biopsi er en vævsprøve af forandringer i knoglen,
som efterfølgende bliver undersøgt for celleforandringer.
At vævsprøven er CT-vejledt betyder, at du bliver
skannet i en CT-skanner under undersøgelsen. Det
gør vi for at sikre, at vævsprøven tages fra det rigtige
sted. Samtidig giver en CT-skanning mulighed for at
se detaljerede strukturer i det skannede område.
Disse strukturer kan vi ikke se på en almindelig røntgenundersøgelse.

Vær opmærksom på at ligge stille
Det er vigtigt, at du ligger helt stille under hele undersøgelsen. Derfor skal du fortælle personalet, hvis du
ikke ligger godt.
Inden vi tager prøverne, bliver du lokalbedøvet i biopsiområdet. Derefter vil lægen lægge en tynd nål i det
område, hvor vævsprøverne skal tages. Du bliver kørt
gennem CT-skanneren flere gange for at kontrollere,
at nålen ligger korrekt. Der tages flere nåleprøver
gennem den samme nål.
Når prøverne er taget, fjerner vi nålen og sætter et
plaster på indstiksstedet.
Undersøgelsen varer cirka 45 minutter.
Efter undersøgelsen bliver du kørt tilbage til afdelingen, hvor du bliver observeret i cirka 2 timer. I de 2 timer skal du ligge på indstiksstedet, så der kommer
tryk på. Dette mindsker blødning efter biopsien.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Sådan ser CT-skanneren ud

Hold pause med blodfortyndende medicin
Får du blodfortyndende medicin, skal du eventuelt
holde pause med det. Følg de instrukser, du får forud
for undersøgelsen.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

NÅR DU KOMMER HJEM

Undersøgelsen foregår på Radiologisk Afdeling.

Forvent at have lette smerter
Efter undersøgelsen kan du få blå mærker og lette
smerter omkring det sted, hvorfra vævsprøven er taget. Det er helt normalt og går væk efter et par dage.

Ved undersøgelsen ligger du på et leje, der bevæger
sig igennem en CT-skanner. Det kan være, at du skal
ligge på siden eller på maven. Det kommer an på,
hvor prøven skal tages fra. Skanneren tager billeder
fra forskellige vinkler med få millimeters mellemrum,
så lægen kan måle på billederne.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN
Du får svar på vævsprøverne fra den afdeling, der har
henvist dig.

Radiologisk Afdeling
www.aalborguh.rn.dk
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KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
din sundhedsfaglige kontaktperson eller den afdeling,
som har henvist dig.
Du er velkommen til at kontakte Radiologisk Afdeling,
hvis du er i tvivl om, hvilken afdeling du er henvist fra.

Kontakt
Radiologisk Afdeling
Tlf. 97 66 65 45
Telefontid:
Mandag – torsdag 8.00 – 15.00
Fredag 8.00 – 14.30

CT-vejledt knoglebiopsi

Side
2 af 2

