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Vælg farveTil patienter og pårørende

Denne information er til dig, der skal have foretaget en biopsi/vævsprøve fra et blodkar i tindingen.
 
Prøvetagningsdagen
Du bedes møde på Øre-Næse-Halsafdelingens sengeafsnit, D1. Herfra vil du blive fulgt til en
operationsstue, hvor prøven vil blive taget. Operationen varer ca. 45 min.
 
Operationen
Hvis der er hår i det område, hvorfra prøven skal tages, vil vi barbere dette væk.
Når bedøvelsen er lagt, laves der et lille snit i huden og der tages et stykke af blodåren ud.
 
Biopsien/Vævsprøven sendes til undersøgelse. Såret vil være ca. 2 cm, som syes sammen med tråde.
Man kommer ikke til at mangle dette stykke blodåre, da blodet hurtigt finder andre veje.
 
Når operationen er overstået, vil du blive fulgt tilbage til afdelingen, hvor du udskrives, når du har det
godt.
 
Blodfortyndende medicin
Hvis du får blodfortyndende medicin (Magnyl, Maravan, Marcoumar, Plavix, Persantin), bedes du
kontakte sengeafsnit D1, da du af hensyn til blødningsrisiko under operationen skal holde pause med
blodfortyndende medicin.
 
Komplikationer
Der kan komme en blodansamling (huden farves blå og gul) og der kan komme betændelse i såret, men
det er sjældent. Hvis der kommer betændelse (såret bliver rødt, varmt, hævet, det flyder med gult pus
og du får feber) skal du kontakte egen læge med henblik på vurdering og evt. behandling. Skulle der
være sårsmerter, må der tages lettere smertestillende medicin (fx pamol, pinex).
 
Forholdsregler efter operation
Såret skal holdes tørt og rent. Plasteret bør sidde på det første døgn. Herefter må du fjerne det, og der
må gerne komme vand på såret.
 
Opfølgning
Henvisende læge får svaret på vævsprøven efter ca. 3 uger.
Trådene fjernes hos egen læge efter ca. 1 uge.
 
 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingen.
 


