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BIOPSJA GRUBOIGŁOWA PIERSI WSPOMAGANA PRÓŻNIĄ 

(MAMMOTOMICZNA) 

 
Termin badania  

godz. zgłoszenia do Pracowni  

(ze względu na specyfikę badania, godzina może ulec opóźnieniu) 
 

 
 

DO BADANIA NIE JEST WYMAGANE SKIEROWANIE 

Zabieg wykonuje się ambulatoryjnie w znieczuleniu miejscowym. 

 

PRZED BADANIEM PROSZĘ: 

1. Poinformować lekarza o uczuleniach na leki oraz przedstawić listę przyjmowanych aktualnie leków. 

2. Odstawić leki przeciwkrzepliwe np. Aspiryna, Acenokumarol, Acard 7 dni przed biopsją (po uprzedniej 

konsultacji z lekarzem!). 

3. Wykonać oznaczenie morfologii krwi, układu krzepnięcia, grupy krwi. 

 

W DNIU BADANIA PROSZĘ O: 

zgłoszenie się o wyznaczonej godzinie z wynikami badań morfologii krwi, układu krzepnięcia, grupy krwi, 

wynikami badań obrazowych (USG piersi, ew. mammografia). Przed zabiegiem należy zjeść posiłek oraz zażyć 

przyjmowane leki z wyjątkiem leków przeciwzakrzepowych. Prosimy o przybycie z osobą towarzyszącą.  

W razie konieczności przełożenia terminu biopsji proszę o telefoniczny kontakt z rejestracją. 

 

Zalecenia po biopsji gruboigłowej wspomaganej próżnią pod kontrolą USG: 

1. Opatrunek uciskowy proszę usunąć po 24 godzinach, a ranę po biopsji zabezpieczyć jałowym gazikiem. 

2. Zaleca się spanie i chodzenie w biustonoszu przez 7 dni. 

3. W razie dolegliwości bólowych należy zażyć Paracetamol lub Ibuprom. 

4. Na zasinienie w miejscu po biopsji można zastosować maść z heparyną (Lioton 1000, Lioven, maść heparynowa) - 2 

razy dziennie. 

5. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z lekarzem prowadzącym. 

6. Należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego przez okres 2 tygodni. 

 

Odbiór wyników histopatologiczny: 

Czas oczekiwania na wynik wynosi około 14 – 21 dni. Dzwoniąc na nr tel. 12/37 97 377 można uzyskać informację czy 

wynik jest już do odbioru. Wynik można odebrać osobiście lub na podstawie pisemnego upoważnienia w Recepcji 

odpłatnej (III winda, piętro I od 8:00 – 19:30), telefon 12 37 97 390. 

 
 

 

 

 

 

 

W celu rezygnacji lub zmiany terminu prosimy kontaktować się na numer 12/37 97 390 
e-mail: informacja@bonifratrzy.krakow.pl  
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