
                                            

  

 

Rodzaj zabiegu:                                          Przezkroczowa biopsja fuzyjna  
Dokumentacja medyczna 
wymagana do zabiegu 

– oryginalna płyta z rezonansu magnetycznego 
– ksero  –  opis rezonansu magnetycznego 
– ksero  –  aktualny wynik PSA 
– ksero – wyniki histopatologiczne poprzednich biopsji – jeśli były przeprowadzone 
– ksero  –  wynik badania USG TRUS - jeśli było przeprowadzone 
 

Dieta Dieta lekkostrawna przez 2-3 dni poprzedzające zabieg. Płyny niegazowane należy 
przyjmować normalnie (zazwyczaj 2,5 litra płynów na dobę). 
 
W dniu zabiegu należy normalnie przyjmować płyny i posiłki (przerwa w jedzeniu 
dopiero 2 godziny przed zabiegiem). Na 2 godziny przed zabiegiem proszę nie 
spożywać posiłków. 
 
Zalecane jest wypróżnienie w dniu zabiegu, nie ma konieczności wykonywania 
lewatywy.  
 

Leki przeciwzakrzepowe!!! Leki obniżające krzepliwość krwi np. Xalerto, Eliquis, Aenocumarol, Sintrom, Warfin, 
Areplex, Clopidogrel etc. należy odstawić na 4-10 dni przed zabiegiem – zależnie od 
leku. Leki te należy zastąpić zastrzykami. Decyzję o odstawieniu leku podejmuje 
lekarz prowadzący, lekarz rodzinny POZ lub lekarz kardiolog. 
 

Badania przed zabiegiem W ciągu dwóch tygodni przed zabiegiem należy wykonać badania krwi  
– INR  
– APTT 
*W przypadku odstawienia leków przeciwkrzepliwych badania należy wykonać w 
dniu poprzedzającym zabieg.  
 

W dniu zabiegu Na 2 godziny przed zabiegiem należy przyjąć pojedynczą dawkę 500 mg 
CIPROFLOKSACYNY (m.in. Cipronex, Cipropol, Ciprinol, Proxacin).  
 

Golenie miejsca do zabiegu W domu w dniu zabiegu należy wydepilować miejsca intymne, szczególnie obszar 
pomiędzy workiem mosznowym, a odbytem.  
 

Co zabrać ? Dowód osobisty, oryginał skierowania. 
 

 
  
Po zabiegu: Po zabiegu może pojawiać się domieszka krwi moczu do 2-3 tygodni i w nasieniu do 2-3 miesięcy. W 
przypadku ustąpienia krwawienia, po 5 dniach od zabiegu można powrócić do przyjmowania leków 
przeciwkrzepliwych. W przypadku wystąpienia gorączki (powyżej 38 st. C), nasilonego krwawienia lub bolesnego 
zatrzymania moczu należy zgłosić się do szpitala w trybie pilnym. 

Przez 3 tygodnie po zabiegu należy unikać gorących kąpieli, jazdy na rowerze oraz intensywnego wysiłku fizycznego. 
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