Hudbiopsi
Formål:
Biopsi betyder vævsprøve. Hudbiopsier benyttes som hælpemiddel til at stille en
diagnose. Vævsprøven sendes til et laboratorium, hvor den efter passende behandling
bliver skåret i meget tynde skiver, der bliver mikroskoperet.
Udførelse:
Efter afvask med desinficerende serviet foretages injektion af lokalbedøvelse.
Bedøvelsen indsprøjtes under og omkring det element, der skal fjernes med en meget
tynd kanyle. Området vil være bedøvet næsten umiddelbart efter indsprøjtningen.
Udover stiksmerten vil der være en sviende smerte under indsprøjtningen af
bedøvelsesvæsken.
Herefter stanses (bores) biopsien ud med en såkaldt stanser, som er et lille skarpt rør (26 mm i diameter). Biopsien klippes herefter af med en saks.
I nogle tilfælde vil man anvende en saks til at klippe biopsien ud af huden i stedet for en
stanser.
Biopsistedet dækkes med et plaster, som fjernes efter et døgn. Nogle gange vil man
vælge et såkaldt sommerfugleplaster, som skal sidde indtil det falder af af sig selv.
Man kan også vælge, at sy biopsistedet sammen med et sting, som så skal fjernes efter
10 - 14 dage.

Efter operationen
Der vil meget sjældent være smerter efterfølgende blot en let ømhed.
Hvis der skulle opstå hævelse, rødme eller udtalt ømhed omkring såret kontaktes lægen.
Hvis biopsistedet er syet sammen vil såret blive dække med et plaster, som skiftes efter
hver vask, idet plaster ikke må sidde vådt på såret før tråden er taget.
Ar
Alle operationer i huden selv fjernelse af små elementer vil kunne medføre en vis
ardannelse.
Da hudbiopsier er meget små, vil arret også blive meget småt, og i nogle tilfælde knapt
synlig med tiden.
Man vil opnå det bedste kosmetiske resultat hvis arret beskyttes imod stærk sol den
første sommer efter operationen
Svar: Du skal ringe på klinikkens telefon/ eller få email koder via www.lægevejn.dk og
skrive til os inden for 2 - 3 uger for at få svar på, hvad hudprøven viser.

