Vävnadsprov i munnen
(biopsi)
Det är relativt vanligt med förändringar i munnens slemhinnor. Det kan handla om
skavsår från proteser, trauma mot kinder och tunga via frekventa påbitningar, olika
hudsjukdomar som ger förändringar/inflammation i munnen,
överkänslighetsreaktioner mot tandfyllningsmaterial med mera.
För att få en säker diagnos som grund för behandling tas vävnadsprov (biopsi) som
insändes till analys med mikroskop.
Du blir bedövad med vanligt bedövningsmedel och sedan lägger vi gröna dukar över
bröst och hår för att minska risken för infektion.
Vävnadsprovet utförs och såret sluts oftast med ett eller ett par stygn. Ingreppet är
alltså lindrigt och görs oftast direkt på mottagningsrummet.

Efter biopsin
De flesta har inte några större besvär efter ingreppet. Men med alla ingrepp hur små
de än är finns det ändå risker. Normalt har man inte någon direkt värk efteråt,
möjligen en måttlig ömhet i såret när bedövningen släpper. Smärtstillande tabletter
brukar inte vara nödvändiga men vid behov kan du ta 1-2 tabletter av typ
Alvedon/Panodil/Pamol. Såret kan ibland blöda lite det första dygnet efter biopsi.
Under de första dagarna kan du komplettera tandborstningen med ParoEx, Corsodyl
eller Flux Klorhexidin munskölj (dessa produkter finns receptfritt på apotek).
I samband med biopsier i känsliga områden (vävnadsprov från läppar) finns en liten
risk för känselstörning eller känselbortfall i en avgränsad del av över/underläppen
(ca 1 % patienter som gör detta ingrepp drabbas). Rörelseförmågan i läppen
påverkas inte och det är inget som syns. Detta kan dock upplevas störande. I många
fall kan känselstörningen försvinna. Det kan dock ta upp till 1-2 år.
Rökning i samband med ett kirurgiskt ingrepp ökar risken för komplikationer, till
exempel försämrad sårläkning eller infektion. Vi rekommenderar därför starkt att du
avstår från rökning, åtminstone under veckan efter biopsin. Receptfri
nikotinersättning, till exempel nikotintuggummi finns att köpa på apotek.
Som patient har du rätt att ta ställning till hur ditt prov/dina prover får sparas i en
biobank och även om det/de får användas i forskningsändamål. Om du samtyckt till
att ditt prov/prover sparas, har du alltid rätt att ändra ditt beslut.

Suturborttagning
Oftast används stygn som lossnar av sig själva (efter ca 1 vecka) men ibland
används lite starkare suturer som behöver klippas. Du beställer då själv tid hos din
hemtandläkare/kliniken som tar bort suturerna efter ca 7-10 dagar.

Efterkontroll
Efter ca 2 - 3 veckor får du och din tandläkare besked (per post eller telefon) om
diagnosen/provsvar och den ytterligare behandling/kontroll som kan bli aktuell.
Vid eventuella frågor ta gärna kontakt med din tandläkare!
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