Ko začutite
spremembo v dojki
in kot preventiva

ULTRAZVOK DOJK
Neinvazivna, neboleča preiskava dojk in
pazdušnih bezgavk, brez rentgenskega žarčenja.

Uživajmo življenje zdravi!

ULTRAZVOK DOJK
Ultrazvok dojk je neinvazivna in neboleča ultrazvočna preiskava, s katero ugotavljamo
morebitne rakave in druge spremembe v tkivu dojk.
Uporablja se kot samostojna preiskava pri ženskah do 50. leta starosti ali kot dodatek k
mamografski preiskavi dojk, kjer ni starostnih omejitev.

Prednosti ultrazvoka dojk
Prednost ultrazvoka dojk je, da lahko z ultrazvokom opredelimo tipljive zatrdline v dojkah,
saj je dobro vidna razlika med s tekočino napolnjeno cisto in čvrstim tumorjem, zato se
zmanjša potreba po punkciji dojke za opredelitev zatrdline. Gre za živo sliko, zato je dobro
vidna tudi prekrvljenost morebitnih tvorb v dojki. Dodatna prednost ultrazvočne metode je
razlikovanje določenih sprememb od žleznega tkiva, česar nam mamografija ob gosti
strukturi dojke ne omogoči, zato je preiskava primerna za mlajše ženske in vse, ki so imele pri
mamografiji zelo gosto ali slabše pregledno tkivo.
Ultrazvok je odlična metoda tudi za prikaz pazdušnih bezgavk in morebitnih sprememb na
njih. Z njim je dobro vidna tudi vsebina večjih mlečnih vodov, kar nam pomaga pri opredelitvi
težav z izcedkom iz bradavice.

Komu priporočamo ultrazvok dojk?
Ultrazvok dojk priporočamo vsem ženskam do 50. leta starosti. Med ultrazvočno preiskavo ni
ionizirajočega (rentgenskega) žarčenja in jo lahko ponavljamo neomejeno, zato jo
priporočamo tudi v preventivne namene, primerna pa je tudi za nosečnice.
Ultrazvok dojk priporočamo vsem ženskam, ki:
 že imajo diagnosticirane spremembe v dojki (ciste, tumorje), in
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Kako poteka preiskava?
Ultrazvok dojk izvaja posebno usposobljeni zdravnik radiolog. Je neinvazivna in neboleča
metoda. Med preiskavo si preiskovanka sleče zgornja oblačila in se uleže na hrbet. Zdravnik
kožo namaže z gelom in s sondo drsi po koži, na ekranu pa vidi živo sliko strukture dojk.
Preiskava traja 15–30 minut. Preiskava se lahko izvede kadarkoli med menstrualnim
ciklusom.
Pred preiskavo zdravniku predložite morebitne predhodne izvide mamografije ali ultrazvoka
dojk in morebitno drugo medicinsko dokumentacijo, povezano s preiskavo.
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