Hogyan végezd a mell önvizsgálatát?
20 éves kor után javasolt havonta elvégezni a mell önvizsgálatát.
A gyakorlatok egyszerűek, és segítik időben felismerni a mell elváltozásait.

1.

Nézd meg a melleidet a tükör előtt állva!

2.

Figyeld meg a melleidet különféle pozíciókban is!

a) Az első alkalommal tanulmányozd, hogyan néznek ki,
és milyen érzetet adnak.
b) Rendszeresen vizsgálva keresd az eltéréseket!
c) A látható elváltozások lehetnek a mell méretének, körvonalának változása, 		
dudorodás, kipirosodás, a mellbimbók elhelyezkedésnek, kontúrjának 		
változása, a mellbimbó váladékozása, mellbimbó behúzódása.

a)
b)
c)
d)

Leengedett karokkal.
Fej fölé emelt karokkal.
Csípőre tett kézzel.
Kissé előre hajolva.

Vizsgáld meg a melleidet fekvő helyzetben!

3.

4.

a) Jobb oldali mell vizsgálata
I. A jobb vállad alá tegyél egy párnát.
II. A jobb kezedet tedd a fejed alá.
III. Bal kezed ujjbegyeivel végezd a vizsgálatot.
IV. A mellbimbótól indulva körkörösen vizsgáld át a melled.
V. Ugyanígy vizsgáld meg a hónaljad is.
VI. Nyomd össze a mellbimbót, hogy jön-e belőle váladék.
b) A bal oldali mell vizsgálata
I. A jobb oldali mellnél leírt vizsgálatot ismételd meg, most a jobb kezeddel.

Vizsgálat a zuhany alatt.
a) A zuhany alatti vizsgálat kényelmes és kellemes.
b) Egyszerre egy mellet vizsgálj meg szappanos ujjbeggyel.
c) Körkörösen haladva vizsgáld meg a teljes mellet.

Az önvizsgálatot közvetlenül menstruáció után célszerű végezni, mert ekkor a mell puha és nem érzékeny.
Amennyiben már nem menstruálsz, válassz ki egy napot a hónapban és mindig akkor végezd el a vizsgálatot.
Minden hónapban végezd el a vizsgálatot! Amennyiben bármilyen furcsaságot, eltérést tapasztalsz a melleidben, azonnal fordulj orvoshoz! Ne felejtsd! A rendszeresen végzett önvizsgálat életet menthet!
Az idejében diagnosztizált emlőrák jó eséllyel gyógyítható!
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Amikor azonnal orvoshoz kell fordulni:
Piros folt vagy kiütés
a mell bőrén és / vagy
a mellbimbó körül.
A mell alakjának vagy
méretének változása
esetén.

Duzzanat a hónaljban
vagy a kulcscsont
körül.
Ok nélküli váladékozás
az egyik vagy mindkét
mellbimbóból.

Csomó, vagy tömöttség
ami eltér a mellszövet
többi részétől.

A mellbimbó
helyzetének,
alakjának változása,
vagy behúzódása.

A bőr textúrájának
egy meghatározott
területen történő
megváltozása,
kidudorodása,
behúzódása,
narancsbőr-szerű
ráncosodása.

Nem múló fájdalom
a mellben vagy
a hónaljban.
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