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BETEGTÁJÉKOZTATÓ 

máj tűszúrásos szövetminta vétel (punctios biopsia) végzéséhez 

 
Kedves Betegünk! 

 

A vizsgálat CT vezérelés mellett csaknem teljesen kontraindikált terhesség fennállása 

vagy annak gyanúja esetén is. 

 

 

1. Az eljárás célja: bőrön át történő punctio útján szövettani mintavétel történik a 

májból. Ennek mikroszkópos vizsgálatával megállapíthatóvá válik a betegsége. 

 

2. Az eljárás technikája: A beavatkozás éhgyomorra történik. A beavatkozást háton 

fekvő helyzetben végzik. A megfelelő testhelyzetfelvételében és a beavatkozás alatti 

megtartásában a szakdolgozók segítik a beteget. Az előírásnak megfelelő 

bőrfertőtlenítést és érzéstelenítést követően ultrahang ellenőrzése mellett helyi 

érzéstelenítés után tűvel történik a máj punkciója, mely nem jár jelentős fájdalommal, 

esetleg jobb vállba sugárzó fájdalom jelentkezhet. A tű kihúzását követően a szúrás 

helyet előírásnak megfelelő bőrfertőtlenítővel törlik, majd steril lappal fedik. A 

beavatkozást követően két óra hosszáig jobb oldalon, homokzsákon kell feküdni. A 

két óra elteltével lehet szájon át folyadékot, 6 óra elteltével szilárd ételt fogyasztani. A 

beavatkozás napján ajánlott a kevesebb mozgás, több pihenés, ágynyugalom. Legalább 

24 órán át intézeti megfigyelés szükséges. 

 

3. Az eljárás esetleges veszélyei: Az érzéstelenítő és fertőtlenítőszer arra érzékeny 

egyéneknél ritkán allergiás reakciót, vagy egyéb szövődményeket okozhat. (Ilyenek: 

viszketés, csalánkiütés, torokszorítás, hányás, stb.). Ritkán súlyos, életveszélyes 

szövődmények is kialakulhatnak (tízezrelékes nagyságrendben). Önnél tehát ennek 

bekövetkezésére az esély igen kicsi, és elhárítására fel vagyunk készülve. A 

beavatkozás kapcsán előfordulhat vérzés, fertőzés, epecsorgás, igen ritkán légmell, 

bélátfúródás, hashártyagyulladás léphet fel. A szövődmények miatt ezrelékes 

nagyságrendben sürgős műtéti beavatkozás válhat szükségessé. 

 

4. Az eljárás elmaradásának esetleges veszélyei, egyéb lehetőségek: A beavatkozás 

elmaradásával egyértelmű diagnózis hiányában a kezelőorvos nem tudja a 

legkorszerűbb kezelési eljárásokat alkalmazni. 

 

5. Amire a betegnek figyelnie kell a beavatkozás után: a leleten szereplő 

utasításoknak megfelelően járjon el.  

 

Kérjük, a vizsgálat megkezdése előtt minden ismert gyógyszerérzékenységéről számoljon 

be a beavatkozást végző orvosnak! 

 

A tájékoztató elolvasását követően felmerülő egyéb kérdéseivel bizalommal fordulhat 

kezelőorvosához. 


