Klinisk mammografi
Du skal have foretaget en klinisk mammografi. En klinisk mammografi er en røntgenundersøgelse af brysterne og armhulerne med en efterfølgende lægeundersøgelse og eventuelt en ultralydsundersøgelse og
en vævsprøve.

Undlad creme, deodorant og parfume
Af hensyn til billedernes kvalitet og personalet på afdelingen må du ikke påføre dig creme, deodorant eller parfume på undersøgelsesdagen.

NÅR DU KOMMER HJEM
SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Ved første del af undersøgelsen står du op, mens dit
bryst bliver klemt i et mammografiapparat, og der bliver taget røntgenbilleder. Det kan være ubehageligt
at få klemt brystet. Der tages 2-3 optagelser af hvert
bryst. Mammografibillederne vurderes af en læge.
Efterfølgende skal du ind på en anden stue og tale
med en læge, som vil undersøge brysterne og eventuelt lave en ultralydsskanning af brysterne.
I tilfælde af, at en knude/cyste opdages, tager vi ofte
en vævsprøve, som bliver sendt videre til undersøgelse.

Du får svar på undersøgelsen
I de fleste tilfælde får du svar på undersøgelsen allerede samme dag. I enkelte tilfælde er det nødvendigt
at tage en vævsprøve, og så kan svaret ikke gives
lige efter undersøgelsen. Hvis det er tilfældet, får du
oplyst, hvor og hvornår du kan få svar på undersøgelsen. Sædvanligvis går der 7-10 dage.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.

Undersøgelsen varer typisk mellem ½-1 time i alt,
men der kan være ventetid.

Kontakt

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Radiologisk Afdeling
Tlf. 97 66 50 30
Telefontid:
Mandag – torsdag 08.00 – 15.00
Fredag 08.00 – 14.30

Tag din sædvanlige medicin
Får du medicin, så tag samme dosis, som du plejer,
inden du møder hos os, medmindre du har fået andet at vide.
Ring til os, hvis du er gravid
Hvis du er – eller kan være – gravid, skal du kontakte
os inden aftalen, da det kan have indflydelse på gennemførelsen af undersøgelsen. Hos gravide, ammende og kvinder under 30 år anbefales ultralydsskanning som første undersøgelse.
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