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INTERVENCIONISME DE MAMA: COREBIÒPSIA  
 
En què consisteix aquesta prova? 
La corebiòpsia és una tècnica de punció de lesions palpables i no palpables de la mama que consisteix a 
extreure una mostra diagnòstica per fer un estudi histològic. 
S’efectuen diverses puncions amb una agulla de 14  o de 16 Gaus, guiades per ecografia i amb anestèsia 
local. 
 
Complicacions 
Les complicacions i molèsties d’aquesta prova poden ser: 

 
1. Dolor 
2. Hematoma 
3. Abscés i infecció 
4. Al·lèrgia a l’anestèsia. Si sabeu que sou al·lèrgic a l’anestèsia, si us plau informeu-ne 

prèviament al  professional mèdic. 
5. Pneumotòrax 

 
Totes aquestes complicacions són fàcils de resoldre. Només en les dues últimes (que són molt poc freqüents) 
podria ser necessari un ingrés hospitalari. 
 
Mètodes alternatius 
Biòpsia quirúrgica, que requereix ingrés, anestèsia general i comporta riscs quirúrgics. 
 
Advertències importants 
Si esteu medicats amb Sintrom® o altres anticoagulants, cal que ho comuniqueu al personal del Servei. 
 
AQUESTA PROVA NECESSITA LA SIGNATURA D’UN CONSENTIMENT INFORMAT. 
�� � � � �

INTERVENCIONISMO DE MAMA: COREBIOPSIA���
 
En qué consiste esta prueba?�
La corebiopsia es una técnica de punción de lesiones palpables y no palpables de la mama que consiste en 
extraer una muestra diagnóstica para hacer un estudio histológico. 
Se efectúan diversas punciones con una aguja de 14 o de 16 Gaus, guiadas por ecografía y con anestesia 
local.�
 
Complicaciones 
Las complicaciones y molestias de esta prueba pueden ser: 
1. Dolor 
2. Hematoma 
3. Absceso e infección 
4. Alergia a la anestesia. Si sabe que es alérgico a la anestesia, por favor informe previamente al 
profesional médico. 
5. Neumotórax 
 
Todas estas complicaciones son fáciles de resolver. Sólo en las dos últimas (que son muy poco frecuentes) 
podría ser necesario un ingreso hospitalario.�
�

Métodos alternativos 
Biopsia quirúrgica: que requiere ingreso, anestesia general y comporta riesgos quirúrgicos. 
 
Advertencias importantes 
Si está medicado con Sintrom® u otros anticoagulantes, debe comunicarlo al personal del Servicio.��
 
ESTA PRUEBA NECESITA LA FIRMA DE UN CONSENTIMIENTO INFORMADO. 
� � � � � �


