
BACC piersi 
informacja o badaniu

BACC jest to biopsja aspiracyjna cienkoigłowa
celowana. Oznacza to nakłucie powierzchownie
położonych narządów cienką igłą ( o średnicy
zewnętrznej 0.6 – 0.7 mm) w celu pobrania
materiału do badania. Badanie to wykonuje się
pod kontrolą obrazu ultrasonograficznego (USG).
 
Dlaczego proponujemy Pani to badanie ?

Ponieważ ma ono szereg zalet:
 pozwala ustalić rozpoznanie w krótkim czasie

dzięki czemu można uniknąć niepotrzebnej,
operacji i zaplanować odpowiednie leczenie,
w tym leczenie oszczędzające pierś

 badanie jest krótkie. Czas trwania badania
wynosi od 3 do 5 sekund.

 biopsja i okres po zabiegu jest praktycznie bez
bólu i dlatego nie stosuje się znieczulenia,

 nie jest wymagane specjalne przygotowanie,
 badanie może być wykonane u pacjentów

obciążonych innymi chorobami,
 badanie nie wymaga pobytu w szpitalu,
 zaburzenia w układzie krzepnięcia, z uwagi na

stosowanie cienkich igieł, nie są
przeciwwskazaniem do BACC,

 Według danych z piśmiennictwa BACC nie
powoduje rozsiewu  czy nasilenia postępu
nowotworu.

Ograniczenia metody:
 nie pozwala na badanie tkanek

( histologiczne),  a jedynie na badanie
komórek ( cytologiczne). 

 Wymaga współpracy pacjentki i nie może być
wykonane  pacjentów pobudzonych

Możliwe powikłania:
 w miejscu wkłucia może zrobić się krwiak

(szczególnie przy zaburzeniach krzepnięcia)

Przed badaniem :
 przeczytać informację o badaniu ( ta

informacja) oraz informację o formularzu
zgody ( osobny druk )

 podpisać formularz zgody na badanie
 zgłosić się z posiadaną dokumentacją

medyczną ( skierowanie na badanie,
poprzednie USG, mammografie, wypisy ze
szpitala, konsultacje, informacja o
przyjmowanych lekach itp. )

Jak wygląda badanie:
 najpierw lekarz za pomocą aparatu USG

odnajdzie zmianę wymagającą nakłucia 
 nakłucia trwa około 3- 5 sekund
 pobrany materiał zostanie przesłany do

badania do Zakładu Patomorfologii tutejszego
Szpitala w celu badania cytologicznego

Postępowanie po badaniu:
 na miejsce nakłucia zostanie założony

opatrunek
 Należy silnie ucisnąć miejsce nakłucia przez 5

minut ( przy zaburzeniach krzepnięcia 10
minut) aby zapobiec powstaniu krwiaka.

 Opatrunek można zdjąć po godzinie.
 Wynik badania otrzyma Pani po 10 dniach w

rejestracji poradni ( tel. 8871679 )
 Z wynikiem proszę zgłosić się do swojego

lekarza. Wynik badania należy interpretować
razem z wywiadem, badaniem klinicznym oraz
badaniami dodatkowymi.
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