Vævsprøve fra leveren
Du skal have taget en vævsprøve (biopsi) fra leveren.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Ved en biopsi udtager vi et lille stykke levervæv.
Vævsprøven bruges til at stille diagnosen eller til at
vurdere effekten af den behandling, du har fået for din
leversygdom.

Vær opmærksom på medicin


Får du insulin om morgenen, skal du undlade at
tage denne. Medbring insulin og blodsukkerapparat til undersøgelsen og tag halv morgendosis efter undersøgelsen. Du vil få serveret lidt mad cirka
2 timer efter undersøgelsen.



Får du tabletbehandling mod sukkersyge, skal du
tage din medicin, som du plejer.



Lægen, der har besluttet, at du skal til vævsprøvetagning, skal gerne have taget stilling til, om du
skal holde pause med blodfortyndende medicin,
inden du skal have taget vævsprøven. Hvis du
ikke har fået besked herom, skal du kontakte sekretæren senest 1 uge før undersøgelsesdagen
med henblik på regulering af den blodfortyndende
medicin.



Når du er lokalbedøvet, udtager vi vævsprøven fra leveren ved hjælp af en særlig kanyle.

Får du Plavix® (clopidogrel) eller Hjertemagnyl®,
skal du kontakte sekretæren senest 1 uge før undersøgelsen med henblik på, om du skal holde
pause med disse præparater.



Får du anden medicin, må du tage den om morgenen med lidt vand.

Undersøgelsen varer med forberedelse cirka 30 minutter.

Mød fastende til aftalen

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Inden undersøgelsen får du målt din puls og dit blodtryk.
Ved undersøgelsen ligger du på ryggen med højre
arm under nakken. Lægen tager vævsprøven imellem
de nederste ribben i højre side. Huden over indstiksstedet desinficeres med sprit, og du får lagt lokalbedøvelse i det område, hvor lægen stikker dig. I forbindelse med anlæggelsen af lokalbedøvelsen vil du
føle, at det svier og spænder i huden, men denne fornemmelse vil hurtig forsvinde. Du vil hele tiden kunne
mærke berøring, men ikke smerte.

Komplikationer
I meget sjældne tilfælde (1-3 ud af 1.000 undersøgelser) kan der forekomme blødning eller udsivning af
galde i bughulen. Alle får en smule blødning ud på leveroverfladen. Det vil vise sig som smerter over leveren eventuelt med udstråling til højre skulder, når du
trækker vejret. I sværere tilfælde kan det blive nødvendigt at give væske eller blod. Kun i særdeles
sjældne tilfælde kan det blive nødvendig at foretage
en operation for at standse blødningen. Ved galdeudsivning vil du få smerter.

Du skal faste inden undersøgelsen. Du skal derfor
følge disse retningslinjer:


Du må ikke spise eller drikke fra 4 timer før undersøgelsen.



Du må ikke ryge fra 4 timer før undersøgelsen.

EFTER UNDERSØGELSEN
Vær fastende i 2 timer
Efter behandlingen skal du faste i 2 timer.
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Bliv i sengen i 5 timer
Du skal blive i sengen i 5 timer og i dagafsnittet i 6 timer. Du får målt blodtryk, puls og vejrtrækning regelmæssigt i de 6 timer.
Tag hjem eller overnat på Patienthotellet
Når der er gået 6 timer, må du tage hjem, hvis:


du bor højst 30 minutters kørsel fra Aalborg Universitetshospital og har telefon



der er en voksen person til at hente dig og være
hos dig indtil næste morgen.

Bor du mere end 30 minutters kørsel fra Aalborg Universitetshospital, eller bor du alene, skal du overnatte
på Patienthotellet. Du bedes kontakte vores sekretær
for bestilling af værelse på Patienthotellet.

NÅR DU KOMMER HJEM

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os. Vil du vide mere om vævsprøve fra leveren, kan
du eventuelt læse mere på patienthåndbogen.dk. Søg
på: ’leverbiopsi’.

Kontakt
Medicinsk Gastroenterologisk
Dagafsnit
Sekretær
Tlf. 97 66 35 58
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00
Sygeplejerske
Tlf. 97 66 35 05
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 10.00 – 15.00

Tag smertestillende ved behov
Du kan opleve ubehag eller smerte i højre skulder
samt lettere smerter ved indstiksstedet efter undersøgelsen. Du kan lindre smerterne med smertestillende
medicin fra håndkøb.
Vær opmærksom på disse symptomer
I de første 24 timer efter undersøgelsen skal du kontakte din egen læge eller Lægevagten, hvis:


du bliver svimmel



du bliver utilpas



du får smerter



du får feber.

Svar på undersøgelsen
Vi har svaret på vævsprøven i løbet af 10-14 dage. Vi
aftaler med dig, om du skal have svar per telefon, hos
din egen læge eller ved en samtale i Medicinsk Gastroenterologisk Ambulatorium.
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