Ultralydsskanning og vævsprøver af blærehalskirtlen
Du skal have undersøgt din blærehalskirtel. For at undersøge, om der er forandringer i den, og for at vurdere dens størrelse og udseende, skal du have lavet
en ultralydsskanning. Desuden tager vi vævsprøver,
som vi sender til nærmere undersøgelse.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Før undersøgelsen
Lokalbedøvelse af blærehalskirtlen aftales med lægen inden undersøgelsen.
Du får antibiotika inden undersøgelsen. Det skal forebygge, at der opstår infektion, når vi tager vævsprøverne.
Selve undersøgelsen
For at skanne blærehalskirtlen fører vi en ultralydsskanner op i din endetarm. Ultralydsskanneren er
cirka 3 centimeter i diameter. Når vi har undersøgt
blærehalskirtlen, tager vi vævsprøver fra den.
Det vil du mærke som kortvarige stik. Vi tager 12 prøver i alt.
Undersøgelsen og samtale varer i alt 15-30 minutter.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Forvent, at der kan være blod i urin, sæd og afføring
I dagene efter undersøgelsen kan du have blod i din
afføring og urin. I ugerne efter kan du også have blod
i din sæd. Det skyldes, at blærehalskirtlen bløder, efter vi har taget vævsprøver. Det er helt normalt og går
over af sig selv.
Vær opmærksom på høj feber
Der kan opstå infektion i det område, hvor vi har taget
vævsprøverne. Hvis du de første 24 timer efter undersøgelsen får feber over 38-39 grader, kulderystelser
eller sygdomsfølelse, skal du kontakte din læge eller
Lægevagten.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Urologisk Afsnit
Tlf. 97 64 18 57
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 8.00 – 15.00

Kontakt os, hvis du får blodfortyndende medicin
Hvis du får blodfortyndende medicin, dog ikke børneeller hjertemagnyl, skal du kontakte os senest 1 uge
før undersøgelsen for at høre, om du skal holde
pause fra medicinen.

NÅR DU KOMMER HJEM
Svar på vævsprøverne
Du får en tid med hjem til en samtale i Urologisk Ambulatorium 2 uger efter undersøgelsen.
Til samtalen får du resultatet af vævsprøverne, og vi
drøfter det videre forløb. Det kan være en god idé at
have en pårørende med til samtalen.
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