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Der skal tages en vævsprøve fra nyren for at undersøge de forandringer, der er
fundet ved en CT-skanning 

Vælg farveTil patienter og pårørende

Forberedelse til undersøgelsen
Du skal have taget blodprøver 1-3 dage før
undersøgelsen. Bestil tid på www.svs.dk/
bestiltid 
Du må tage nødvendige medicin 2 timer før
undersøgelsen
 
Hvis du har sukkersyge
Hvis du har mulighed for det, bedes du
kontrollere dit blodsukker umiddelbart inden du
kommer til undersøgelsen. Hvis du ikke har
mulighed for det, bliver det kontrolleret ved
ankomst til sygehuset.
 
Hvis du får blodfortyndende medicin
Hvis du får blodfortyndende medicin skal du
holde pause med den. Lægen tager stilling til
hvor mange dage før.
 
Hvordan foregår undersøgelsen
Du møder ind på kirurgisk ambulatorium E1.
Du bliver kørt i seng til røntgen afdelingen
Røntgenlægen giver dig først lokalbedøvelse i
det område, hvor vævsprøven skal tages. Ved
hjælp af ultralyd føres en nål ind i nyren, hvorfra
vævsprøven udtages.
 
Efter undersøgelsen
Når vævsprøven er udtaget bliver du kørt tilbage
 til afdelingen. Du skal her være sengeliggende
den 1. time. Du får kontrolleret puls og blodtryk
straks du kommer tilbage til afdelingen. Igen
efter en halv  time og herefter hver time. Hvis du
er velbefindende må du komme op efter 1 time.
Du må ikke selv køre hjem, og du skal derfor
 arrangere, at du bliver hentet
 af en pårørende. Du må ikke være alene det
første døgn efter indgrebet.
 
 

Er der ventetid?
Der er mange aktiviteter i gang på samme tid på
en afdeling og der kan derfor forekomme
ventetid. Ventetiden kan fx skyldes situationer
med akut dårlige patienter. Det er en god ide at
medbringe læsestof, så virker ventetiden knap
så lang.
 
Hjemme igen
Det er vigtigt, at du de næste 2-3 døgn forholder
dig i ro, du må ikke løfte eller anstrenge dig.
 
Komplikationer
Urinen kan være lidt blodig et par dage efter
undersøgelsen. Hvis det er tilfældet, er det en
god ide at drikke minimum 2 liter væske dagligt.
Hvis der kommer store blodige klumper med
vandladningen, og du ikke føler, at du tømmer
blæren, så kontakt afdeling E1 og udenfor deres
åbningstid er det tlf 79182000  spørg efter
kirurgisk mellemvagt. Efter det første døgn er
det din egen læge du skal rette henvendelse til.
 
Tag smertestillende ved behov
Hvis du har smerter ved indstiksstedet må du
gerne tage smertestillende tabletter med
paracetamol à 500 mg (2 tabletter maksimalt 4
gange i døgnet)
 
Svar på undersøgelsen
Du vil få en tid i ambulatoriet, hvor du vil få svar
på vævsprøven og aftale det videre forløb.
 
Sydvestjysk Sygehus er røgfrit
Vi gør opmærksom på, at Sydvestjysk Sygehus
er røgfrit. Har du behov for at ryge, har
sygehuset en rygepavillon.
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