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TIETO-/SUOSTUMUSLOMAKE KOEPALAN OTTAMISEKSI
RINTARAUHASESTA
Lääkärinne on suositellut tutkimuksena koepalan ottamista rintarauhasesta, mikä tehdään Pärnun
sairaalan radiologian osastolla BC-rakennuksen 2. kerroksessa.
Mitä tarkoittaa koepalan otto rintarauhasesta?
Koepalan otto rintarauhasesta on toimenpide, jossa rinnasta otetaan solumateriaalia tai koepala
diagnoosin tarkentamiseksi mikroskoopillisesti. Rintarauhasen koepala otetaan, jos mammografiassa tai
ultraäänessä havaitaan kasvaimeksi sopiva pesäke. Koepala otetaan myös tulehdustilojen erottamiseksi
solukasvaimellisista muutoksista.
Ennen toimenpidettä
Kertokaa lääkärillenne, jos käytätte verenohennuslääkkeitä tai jos olette allerginen puudutusaine
lidokaiinille.
Toimenpide
Toimenpide tehdään radiologin ultraäänivalvonnassa. Toimenpiteen aikana potilas on makuuasennossa.
Ennen koepalan ottamista rinnan alue puudutetaan, mikä tekee koko toimenpiteestä kivuttoman.
Rintarauhasen koepala otetaan erityisellä koepalaneulalla. Tarpeen mukaan rintarauhasen kudosnäyte
otetaan yhdestä tai useammasta kohdasta. Yleensä otetaan 2–3 koepalaa.
Toimenpide toistetaan, jos saatu kudosmateriaali on diagnosoitavaksi kelpaamatonta.
Otetun koepalat lähetään laboratorioon tutkittavaksi. Tutkimustulokset saatte tietää lähetteen tehneeltä
lääkäriltä noin 14 päivän aikana.
Mahdolliset haittavaikutukset
Yleisesti ottaen toimenpide on vaaraton ja haittavaikutuksia esiintyy harvoin.
Mahdollisia haittavaikutuksia on verenvuoto neulan pistokohdassa, puudutusaineen aiheuttama
allerginen reaktio, arkuus, verenvuoto tai koepala-alueen tulehdus.
Toimenpiteen jälkeen
 Välttäkää ruumiillista rasitusta (urheilu, painavien asioiden nostaminen jne.) toimenpidepäivänä
ja sitä seuraavana päivänä.
 Suosikaa kipulääkkeenä parasetamolia.
 Kipua auttaa lieventämään myös jääpussi, joka asetetaan kankaaseen kiedottuna asetetaan
rinnalle noin 10 minuutiksi.
 Toimenpidepäivänä välttäkää saunaa, mutta suihkussa voi käydä.
 Pitäkää toimenpiteen jälkeen asetettu laastari kuivana ja poistakaa se vasta seuraavana päivänä.
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Potilaan suostumus
Vakuutan omalla allekirjoituksellani lukeneeni tämän tiedotteen ja ymmärtäneeni sen sisällön täysin.
Vahvistan minulle kerrotun rintarauhasesta koepalan ottamisen toimenpiteestä ja sen mahdollisista
riskeistä. Edellä mainittuun perustuen:

☐

Suostun edellä mainitun toimenpiteen
tekemiseen.

☐

Kieltäydyn edellä mainitusta toimenpiteestä
ollen tietoinen sen tekemättä jättämisestä
seuraavista mahdollisista seurauksista.

(Vastaus merkitään rastilla x) ruutuun.)

Etu- ja sukunimi:
Päivämäärä:

Allekirjoitus:

Olen kertonut kyseessä olevalle henkilölle koepalan ottamisesta rintarauhasesta ja selostanut
siihen liittyvän tiedotteen sisältöä.
Päivämää
Etu- ja sukunimi:
rä:
Allekirjoitus
Ammattinimike
:
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