
                               
                               

         
                         

ULTRASON EŞLİĞİNDE PROSTAT BİYOPSİ HAZIRLIK
BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Sayın, ……………………………

………………..tarih ve saat …………………… yapılacak olan  ULTRASON eşliğinde PROSTAT  biyopsi 
işleminiz ile ilgili bilgilendirmeler ve yapmanız gereken hazırlıklar süreci aşağıda bilgilerinize 
sunulmuştur. 

       1-Önceki tetkiklerinizi (size yapılmış ULTRASON, MR, PET-BT CD’leri ve PSA) tetkik

          Sonuçlarını yanınızda getiriniz.

       2-Eğer kan sulandırıcı ilaç (aspirin, plavix, kumadin vb.) kullanıyor iseniz, biyopsi randevunuzu

        Alırken mutlaka söyleyiniz. Çünkü bu ilaçların biyopsi işleminden 5-7 önce gün önce 

        kanama riskini azaltmak için genellikle kesilmesi gerekmektedir.

          3-Biyopsiden 1 gün önce başlayacak şekilde 1gr. Cipro tablet’i  12 saat ara ile kullanmanız

gerekmektedir. 

          4- Biyopsiden önceki gün sadece sulu gıdalarla beslenmeniz gerekmektedir. (çorba, komposto,

ayran vb.).

         5- Biyopsiden önceki akşam saat 20.00 de (akşam yemeğinden 1 saat sonra) BT enema kullanılması

             Gerekmektedir. İshal olunarak barsak boşaltımı sağlanacaktır.

         6- İşlemden önceki akşam 24.00’den sonra su dâhil herhangi bir şey yiyip, içmeyiniz.

         7- Randevu günü biyopsiden 1-2 saat önce tekrar 1 gr. Cipro alınız.

         8- Sürekli kullandığınız ilaçlarınız varsa (tansiyon, kalp, şeker vb.) biyopsi öncesi sabah saatlerinde  

             Alabilirsiniz. (kan sulandırıcı kullanmayınız).

          9- İşlem sabahı aç olarak, size reçete edilmiş olan Genta ampul ve Anestol pomadı ile hastaneye

geliniz.

Lütfen randevu saatinizde merkezimizde olunuz.
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HASTANEDE YAPILACAKLAR

Kan  değerleriniz  normal  sınırlarda  ise  hastanemiz  acil  bölümünde  kalçadan  Genta  ampul  ün

enjeksiyonu yapılacaktır.

BİYOPSİ İŞLEMİ SONRASINDA YAPILMASI GEREKENLER

1- İşlem sonrası  yaklaşık  1-4  saat  arası  hastanede takip edileceksiniz.  (olası  kanama kontrolü

için). 

2- Bir hafta cinsel ilişki yasak olup, ağır iş yapılmaması gerekmektedir.

3- Cipro tablet, kutu bitene kadar kullanılması gerekmektedir.

4- Biyopsi sonrası birkaç gün boyunca idrardan, makattan, meniden kan gelebilir. Aşırı ve devamlı

olur ise hastanemize başvurabilirsiniz.

5- Biyopsi  sonrasında  ateş,  titreme,  idrar  yapamama  şikâyetleriniz  olur  ise  hastanemize

başvurunuz.

6- İşlem sonrasında ağrınız olursa, ağrı kesici ilaç olarak sadece ‘Parol tablet’ kullanabilirsiniz. 

7- Biyopsiden 4 saat sonra su içebilir ve yemek yiyebilirsiniz.
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