5 dní před biopsií vysadit léky proti krevní srážlivosti - Anopyrin, Godasal, Stacyl apod.

Poučení před ultrazvukovým vyšetřením prostaty přes konečník a
odběrem vzorků tkáně
Vyšetření se uskuteční dne ……………………….v hod ………….………….. na naší ambulanci.
Transrektální ultrazvukové vyšetření prostaty (TRUS) je vhodné k posouzení objemu prostaty a
struktury prostatické tkáně. Lze jím vyšetřit i semenné váčky. Spočívá v celkem bezbolestném
zavedení ultrazvukové sondy do konečníku (šíře sondy je zhruba shodná s šířkou prstu), tedy obdoba
vyšetření prostaty přes konečník.
K vyloučení či potvrzení závažného onemocnění prostaty je třeba někdy provést odběr vzorků
prostatické tkáně – biopsii. Ta se provádí za pomocí ultrazvuku kvůli přesnému zaměření místa,
odkud mají být vzorky odebrány. I toto vyšetření je minimálně bolestivé a velmi dobře tolerováno.
1. Před odběrem vzorků prostaty je
potřeba vyprázdnit konečník. Večer před
vyšetřením zavedete do konečníku 1-2
glycerinové čípky — volně zakoupíte v
lékárně. V den vyšetření ráno opět 1
glycerinový čípek. V případě, že trpíte
chronickou zácpou, je vhodnější použít volně
prodejné salinické klysma, které dostanete
v lékárně. Ráno v den vyšetření je vhodné
lehce posnídat a napít se.
2. Před odběrem tkáně dostanete
preventivně jednorázově antibiotikum.
Jednu tabletu polknete ráno v den vyšetření
přibližně 1-2 hodiny před výkonem, druhou
tabletu za 8 hodin po první a třetí za dalších
8 hod. Pokud nemáte poruchu imunity nebo
cukrovku, další tablety již není třeba užívat.
3. Vyšetření trvá asi 20 minut a provádí se ambulantně v místním znecitlivění na levém boku. Odebírá
se minimálně 10-12 vzorků. Po skončení vyšetření musíte nejméně 1/2 hodinu vyčkat v čekárně.
4. Po vyšetření dodržujte klidový režim a je nutné zvýšit příjem tekutin na 2-3 litry/den. Může se
objevit krev ve stolici, v moči, spermatu i v močové trubici. Tyto příznaky mohou přetrvávat 3 až 7
dní, krev ve spermatu i několik týdnů po výkonu. Je nutné se vyvarovat po 2-3 dny větší fyzické
námahy, pohlavního styku, horké vanové koupele (pouze sprchovat) a nekonzumovat alkohol.
5. V případě větších zdravotních problémů, např. zástava močení, vysoká tělesná teplota (nad
37,5°C), zimnice či třesavka je bezpodmínečně nutné bez předchozího objednání přijít na naši
ambulanci. V případě nepřítomnosti našeho lékaře je nutné navštívit nejbližší nemocniční urologické
pracoviště kdykoli.
6. V případě větších komplikací je někdy nutná krátkodobá hospitalizace.
Děkujeme za Vaši důvěru.

Celý tým urologické ambulance Uroderm Medical s.r.o.

