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Vorm

TIETO-/SUOSTUMUSLOMAKE ETURAUHASEN KOEPALAN OTTAMISEKSI
Terveytenne tutkimiseksi on tarpeellista tehdä eturauhasen koepalatutkimus, joka tehdään Pärnun
sairaalan radiologian osastolla BC-rakennuksen 2. kerroksessa.
Mitä tarkoittaa koepalan ottaminen eturauhasesta?
Koepalan eli biopsian ottaminen eturauhasesta, kun peräsuolen kautta tehtävässä eturauhasen
tunnustelussa tai jossain muussa tutkimuksessa (esim. eturauhaskokeen arvot koholla) on ilmennyt epäily
pahanlaatuisesta kasvaimesta.
Valmistautuminen tutkimukseen
 Kertokaa lääkärillenne, jos käytätte verenohennuslääkkeitä tai jos olette allerginen puudutusaine
lidokaiinille.
 Älkää käyttäkö kolmea päivää ennen toimenpidettä tulehduslääkkeitä tai särkylääkkeitä (ibuprofeeni
yms.), jotta vältetään verenvuodon riski toimenpiteen aikana tai sen jälkeen.
 Alkakaa ottaa 48 tuntia ennen toimenpidettä lääkärinne teille määräämiä antibiootteja, jotta voidaan
välttää tulehdus.
 Ennen toimenpidettä tyhjentäkää peräsuolenne. Ummetustapauksessa voitte ottaa myös peräruiskeen.
Toimenpiteen luonne
Toimenpiteen aikana makaatte vasemmalla kyljellänne, polvet koukussa. Ultraäänilaite viedään
peräsuoleen. Laitteen sivussa on koepalan ottava biopsialaite. Yleensä toimenpide ei ole erityisen kivulias.
Jonkinlaista epämukavuuden tunnetta voi tuntua alavatsassa ja peräsuolen alueella. Ultraäänikuvauksen
aikana otetaan biopsialaitteella peräsuolen limakalvon läpi vähintään 12 koepalaa, jotka lähetetään
laboratorioon analysoitaviksi.
Toimenpiteen jälkeen
Toimenpidepäivänä ei ole suositeltavaa tehdä fyysistä työtä, käyttää alkoholia, käydä saunassa tai
kylvyssä. Suihkussa voi käydä. Seksin harrastamista on suositeltavaa välttää 2–3 päivän ajan. Kun
tutkimuksesta on kulunut noin kaksi viikkoa, ilmoittaa lääkäri teille tutkimuksen tulokset ja
suunniteltavan jatkohoidon.
Mahdolliset haittavaikutukset
Välittömästi toimenpiteen jälkeen ja muutama päivä sen jälkeen voi esiintyä verta virtsassa ja vähäistä
verenvuotoa peräsuolesta. Ejakulaation jälkeen voi spermassa olla verta.
Tulehdukseen viittaava kivulias virtsaaminen tai virtsaamisvaikeus johtuvat eturauhasen väliaikaisesta
turvotuksesta. Ilmetä voi myös kuumetta. Tällaisten jälkioireiden ilmetessä hakeutukaa heti
päivystykseen.
Potilaan suostumus
Vakuutan lukeneeni tämän tiedotteen ja ymmärtäneeni sen sisällön täysin. Vahvistan minulle kerrotun
eturauhasesta koepalan ottamisen toimenpiteestä ja sen mahdollisista riskeistä. Tähän perustuen:
☐ Suostun edellä mainittuun
☐ Kieltäydyn edellä mainitusta toimenpiteestä
toimenpiteeseen.
ollen tietoinen sen tekemättä jättämisestä
seuraavista mahdollisista seurauksista.
(Vastaus merkitään rastilla x) ruutuun.)
Potilaan (edustajan) etu- ja sukunimi:
Päivämäärä:

Allekirjoitus:

Olen kertonut kyseessä olevalle henkilölle tietokonetomografisen tutkimuksen toimenpiteestä ja
selostanut siihen liittyvän tiedotteen sisältöä.
Etu- ja sukunimi:
Ammattinimike

Päivämäärä:
Allekirjoitus
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