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BETEGTÁJÉKOZTATÓ ASPIRACIOS CITOLOGIAI MINTAVÉTELHEZ
Tájékoztatás:
Diagnosztikus célból Önnél aspirációs citológiai vizsgálat elvégzése indokolt. A vizsgálat mindenképpen az
Ön érdekeit szolgálja, amelyet csak beleegyezése esetén végzünk el.
A vizsgálat lényege:
A beavatkozás során vékony orvosi tűvel sejt illetve esetenként váladék vételezése történik. A vizsgálandó
területből nyert anyag citológiai vizsgálatot tesz lehetővé. Egy jól bevált eljárásról van szó, amely
megbízható diagnózist, esetenként (egyes cisztáknál) terápiát is szolgáltat.
A vizsgálat menete:
A mintavételezést ambulánsan végezzük. Nem szükséges éhgyomorra jönnie!
Bőrfertőtlenítést követően vékony orvosi tűt szúrunk a vizsgálandó területbe, amelyen át vizsgálati anyagot
(sejteket, váladékot) nyerünk. Ezt az anyagot a továbbiakban patológus orvos vizsgálja.
Vérzéscsillapítás végett mintavétel után a tűszúrás helyét rövid ideig komprimálni kell.
Azt javasoljuk, hogy a mintavétel napján kerülje a túlzott fizikai megterhelést (nagytakarítás, sport stb.)
A vizsgálat kb. 15 percig tart.
Kockázatok, mellékhatások:
Vérzés és enyhe fájdalom a szúrás helyén, amelyek általában kezelést nem igényelnek.
Erősebb, esetleges műtéti beavatkozást is igénylő vérzések rendkívül ritkák.
Nagyon ritkán a szúrás helyén sebgyógyulási zavar (elfertőződés, keloid képződés) léphet fel.
Néhány esetben keringési zavar, ájulás fordulhat elő.
Ritka esetben előfordulhat mellhártyasérülés, mellűri levegőgyülem (pneumothorax,) képződéssel.
A tudomány jelenlegi állása szerint a beavatkozás nem jelent tumorszóródási veszélyt!
Figyelem!
A szúrt sebre tett kötést vagy tapaszt idő előtt ne vegye le (kövesse az orvos utasításait) és 24 óráig
kerülje a sebterület tisztítását!
Utánvérzés vagy egyéb komplikáció esetén (pl.: láz, fájdalmas duzzanat, bőrpír) azonnal forduljon
orvoshoz!
A vizsgálat eredménye körülbelül 1 hét alatt készül el. Kérjük, feltétlenül érdeklődjön kezelőorvosánál az
eredmény után, mivel az esetleg szükséges további beavatkozások is az
Ön érdekét szolgálják!
A betegtájékoztató érvényességi ideje: a kiadás időpontjától számítva a dokumentum legalább kétévente
felülvizsgálat-köteles, amennyiben módosítás nem szükséges, úgy a dokumentum kétszer hosszabbítható
(MF03 Dokumentumok, adatok és feljegyzések kezelése 5.10. fejezet).

