Mammografi – røntgenundersøgelse af brysterne
Mammografi er en røntgenundersøgelse af brysterne,
som bliver foretaget for at undersøge, om der er forandringer i brysterne. Røntgenbillederne vil kunne
vise, om der for eksempel kan være vandblærer (cyster), bindevævsknuder eller kræft i brysterne. Mammografi kan foretages uanset brysternes størrelse.

Når billederne er taget, vil der være lidt ventetid. Billederne ses af en læge, som derefter vil tale med dig
og i de fleste tilfælde undersøge dine bryster. Det er
ikke usædvanligt, at du også får foretaget en ultralydsscanning af brysterne. Det gør ikke ondt at blive
ultralydsscannet.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN

Forvent, at undersøgelsen var cirka ½-1 time. Der
kan dog forekomme ventetid. Du er velkommen til at
tage en ledsager med til undersøgelsen.

Ved fotograferingen vil en sygeplejerske eller radiograf hjælpe dig med placeringen af brystet mellem 2
plader, hvorefter brystet bliver presset sammen mellem pladerne. Presset varer nogle få sekunder og kan
være lidt ubehageligt.

Af og til vil det også være nødvendigt at tage en
prøve eller tømme en cyste. Dette gøres med en tynd
nål, som føres ind i brystet.
Du får svar med det samme
Du får svar på røntgenundersøgelsen, når du er blevet undersøgt af lægen. Hvis du skal have foretaget
en nåleprøve, vil der gå et par dage, inden resultatet
foreligger.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Hvis du er gravid eller har brystimplantater
Hvis du er gravid eller har indlagte brystproteser (implantater), beder vi dig oplyse det, inden undersøgelsen starter.
Det er teknisk muligt at tilbyde undersøgelsen til kvinder med implantater. Mammografiundersøgelse af
kvinder med implantater er behæftet med en smule
usikkerhed, fordi brystvævet under implantatet ikke
kan ses på billederne. Dette gælder også ved ultralydsundersøgelse.
I lægekredse diskuteres, om implantatet kan gå i
stykker ved mammografiundersøgelse. Dette er
endnu ikke blevet bekræftet. Uanset hvad er det på
kvindens eget ansvar at få lavet mammografi.
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KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt
Billeddiagnostisk Afdeling
Hjørring
Tlf. 97 6412 61
Vi træffes bedst:
kl. 8.00 -14.30
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