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Poučení před ultrazvukovým vyšetřením a punkcí prostaty
Ultrazvukové vyšetření prostaty přes konečník a odběr vzorků je třeba k došetření a
posouzení tkáně prostaty, ke zjištění velikosti a struktury prostaty, k vyloučení či potvrzení
zhoubného onemocnění.
Provádí se ambulantně, přes konečník – obdobně jako při pohmatovém vyšetření prostaty a
to v poloze na boku. K vyšetření je třeba následující přípravy:
minimálně 7 dnů před vyšetřením neužívat léky ovlivňující srážení krve (Warfarin,
Anopyrin, Acylpyrin, Brufen, Ibuprofen atd…). Ostatní léky na vysoký krevní tlak, srdce a
cukrovku užít dle rozpisu.
Před vyšetřením musíte mít provedeno vyšetření krve: krevní obraz, aPTT a Quick. Žádanku
k odběrům obdržíte v naší ordinaci.
Před vyšetřením je nutné mít prázdný konečník. Vyprázdnění provedete večer a ráno před
vyšetřením přesně podle návodu přiloženého k přípravku Yal - předpis jste obdrželi v naší
ordinaci. Po vyprázdnění už nic nejezte, pít můžete (čaj, voda, minerálka). Dva dny před
vyšetřením začnete užívat lék proti infekci - předpis jste také obdržel v ordinaci.
Vyšetření samotné trvá 5-10 minut, po vyšetření ještě hodinu zůstanete v čekárně. Potom
nám ukážete vzorek moči (je vhodné si s sebou vzít něco k pití). Pokud vše proběhne hladce,
můžete pak odejít domů.

Po vyšetření se mohou objevit následující komplikace:
MÉNĚ významné:
krev v moči, ve stolici, krvavé sperma, nutkání na močení,
tlaky kolem konečníku, na hrázi
ZÁVAŽNÉ:

teploty nad 38stC, trvalé jasně červené krvácení z močové
trubice, konečníku, zástava močení, zimnice, třesavka a další
závažné změny původního zdravotního stavu.

Ke kontrole jste objednán za 7-10dní. V případě trvání méně vážných komplikací je
nutná kontrola dříve v rámci ordinačních hodin.
U ZÁVAŽNÝCH komplikací a mimo ordinační hodiny pak kontrola na urologickém
urgentu Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně či volat RZP.
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