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NAVODILA ZA TRUZ IN PUNKCIJSKO BIOPSIJO PROSTATE 
(Navodila za paciente) 

 
 
 
 
TRUZ (transrektalni ultrazvok) s punkcijsko biopsijo prostate je invazivna diagnostična preiskava, ki je 

potrebna za postavitev dokončne diagnoze in odločitve o ustreznem zdravljenju prostate.  
Preiskavo izvedemo s pomočjo ultrazvočne sonde in tanke votle igle, ki jo uvedemo v danko (zadnje 
črevo) do prostate. Z iglo na več mestih prostate odvzamemo tkivo, ki ga pošljemo na natančen pregled 
v patohistološki laboratorij. 
 
Po opravljeni preiskavi je možna: 

− Krvavitev iz črevesa, 
− Krvav seč, zapora seča, 
− Kri v semenski tekočini, 
− Vročinsko stanje s povišano telesno temperaturo, mrzlico, 
− Ognojek prostate. 

 
Da bi preiskava potekala brez večjega tveganja za neljube dogodke, prosim da upoštevate naslednja 

priporočila: 
 

1. 7 – 10 dni pred preiskavo prenehajte jemati zdravila za redčenje krvi, tako imenovano 
antikoagulantno ali antiagregacijsko terapijo (Aspirin, Asasantin, Marevan, Sintrom, Pradaxa, 
Xarelto, Brilique, Eliquis) oz. se o prekinitvi terapije pogovorite z izbranim zdravnikom. 

 
2. Dan pred datumom preiskave začnite prejemati antibiotik, ki vam ga je predpisal urolog. 

 
3. Pred načrtovano preiskavo poskrbite za redno odvajanje blata. 

 
4. Svetujemo, da vas na preiskavo spremlja oseba, ki vas bo po opravljenem posegu varno odpeljala 

domov. Priporočamo, da neposredno po preiskavi ne vozite. 
 

5. Po opravljeni preiskavi predpisan antibiotik porabite do konca v predpisanih časovnih okvirih. 
 

6. V primeru krvavega seča, zapore seča, hujše krvavitve iz danke oziroma zadnjega črevesa ali 
povišane telesne temperature se posvetujte z izbranim zdravnikom, ki naj vas po lastni presoji 

pošlje na posvet k urologu. 
 

7. Prve dni po punkciji priporočamo počitek in vzdržnost spolnih odnosov. 

 
8. Na dan preiskave lahko pijete in jeste, na preiskavo ni potrebno priti tešč. 

 
 


