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RỌI KIẾNG VÚ (CHỤP NHŨ ẢNH) - MAMMOGRAPHY 

 
Rọi kiếng vú là chụp quang tuyến X nơi vú của quý vị. 
Ðây là cách tốt nhất để phát hiện bệnh ung thư vú. 
 
Quý vị nên rọi kiếng vú thường niên sau 40 tuổi hay 
sớm hơn nếu có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao 
hơn. Bàn với bác sĩ về các yếu tố rủi ro của quý vị. 
 
Ðến đúng giờ để làm thử nghiệm. 
 
Chuẩn bị 
 

 Nói cho nhân viên biết trước khi thử nghiệm 
nếu quý vị có thể đang mang thai. 

 Không dùng thuốc khử mùi, kem thoa hay 
phấn dưới cánh tay hay trên ngực vào ngày 
làm thử nghiệm. 

 

 
Trong lúc thử nghiệm  

 Quý vị cần cởi áo từ vòng eo trở lên. Quý vị sẽ được phát áo choàng bằng giấy để mặc vào.  
 Quý vị phải đứng sát bên máy.  
 Chụp quang tuyến X ít nhất 2 lần mỗi bên vú.  
 Người làm thử nghiệm cần sờ và kéo vú quý vị vào vị trí thích hợp cho mỗi lần chụp.  
 Có thể dán một điểm tròn nhỏ lên núm vú để thấy rõ trên phim chụp.  
 Vú của quý vị sẽ bị ép giữa hai miếng dẹt. Điều này có thể sẽ đau nhưng không hại đến vú.  
 Quý vị phải hít sâu và nín thở trong lúc chụp quang tuyến X.  
 Mỗi lần chụp mất chưa tới 30 giây.  
 Nếu quý vị cấy ghép vú, thì phải được chụp quang tuyến X nhiều lần hơn và mất nhiều thời gian 

hơn.  

Kết quả thử nghiệm sẽ được gởi cho bác sĩ của quý vị. Bác sĩ sẽ cho quý vị biết kết quả sau đó.  

Bàn với bác sĩ hay y tá nếu quý vị có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào.  
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