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Biopsi (vævsprøve) 
med Tru-Cut kanyle fra lever,
nyrer eller lymfeknuder i maveregionen
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Vævsprøver fra lever, nyrer og lymfeknuder i mave-
regionen foregår ultralydsvejledt med en 2 mm tyk 
specialkanyle (Tru-Cut), og anvendes til at undersøge 
organets struktur nærmere i et mikroskop, for at stille 
en mere præcis diagnose.

Forberedelse
Faste
For at få et tydeligt billede over 
organerne  ved ultralydsscanningen, 
skal du være fastende i 4 timer inden 
undersøgelsen. Dvs. at du ikke må 
spise eller drikke. Du må dog drikke et 
enkelt glas vand. 

Pause med medicin
Tager du medicin med blod
fortyndende virkning, skal du holde 
pause med dette i 3 dage inden vævs
prøven. Du skal påbegynde medicinen 
igen 4 timer efter, at vævsprøven er 
taget.

Er du i behandling med blod
fortyndende  medicin som fx Marevan 
og /eller Plavix, skal du oplyse det alle
rede ved booking af tid til vævsprøven.

Inden undersøgelsen
Der skal altid foreligge en blodprøve 
med koagulationstal (INR), før vævs
prøven kan tages. Blodprøven må 
ikke være mere end 2 dage gammel. 
Du kan få taget blodprøven hos din 
egen læge / andet hospital og evt. 
med bringe blodprøveresultatet. Hvis 
ikke, tager vi blodprøven (INR), når du 
ankommer. 

Du skal møde på sengeafdelingen 1 
time før tidspunktet for vævsprøven 
og medbringe evt. blodprøveresultater 
fra egen læge eller andre hospitaler.

Hvis blodprøven viser, at det ikke 
er forsvarligt at tage vævsprøven, 
må vi udsætte eller aflyse at tage 
vævsprøven . 
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Undersøgelsen
Ultralydsundersøgelsen og vævs
prøven tager kun få minutter. 

Ultralydsbilledet viser, hvor det er 
bedst og mest sikkert at tage vævs
prøven.

Du ligger på ryggen til undersøgelsen 
og får lokalbedøvelse i huden, hvor 
prøven skal tages.
 
Både før og efter undersøgelsen 
holder  vi øje med dit blodtryk og puls.

Du får plaster på, hvor vævsprøven 
er taget. Det kan du tage af efter 24 
timer.

Efter undersøgelsen
Observation
Du skal blive hos os til observation, 
hvor du skal være sengeliggende i 
mindst 4 timer efter at have fået taget 
vævsprøve – heraf de første par timer 
liggende på højre side.

Faste
De første 2 timer efter under søgelsen 
skal du fortsat være fastende. De 
sidste 2 timer må du drikke vand, men 
ikke spise. Derefter kan du frit spise, 
drikke og forlade hospitalet. 

De første dage
Du bør afstå fra større fysisk aktivitet 
de første dage efter undersøgelsen, 
herunder sport og rengøring. Det er 
for at nedsætte risiko for blødning, 
hvor vævsprøven er taget

Svar på vævsprøven
Vævsprøven bliver sendt til nærmere  
under søgelse under mikroskop. 
Denne  procedure kan tage ca. 5 
hverdage.  Svaret bliver sendt til den 
læge, som har henvist dig, og du 
aftaler  nærmere plan / behandling 
med denne læge. 

Er der ubehag – og hvad så? 
Der kan være ømhed efter, at der er 
taget en vævsprøve, men de fleste får 
ingen gener . 

NB! Ved tiltagende smerte, feber eller 
svimmelhed skal du kontakte os.
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