
FibroScan
thông tin dành cho bệnh nhân 
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H. FibroScan là gì?

FibroScan là một phương pháp kiểm tra để 
xác định mức độ xơ gan của quý vị. Việc hình 
thành các mô sẹo được gọi là xơ gan.

FibroScan tương tự như việc thực hiện siêu âm bình 
thường. Tuy nhiên, thay vì sử dụng sóng âm tần số cao 
để cho ra hình ảnh như trong siêu âm, FibroScan sử dụng 
một loạt sóng âm tần số thấp, có đàn hồi, ngắn để đo độ 
cứng của gan. Kết quả được hiển thị dưới dạng một con 
số hoặc điểm số chứ không phải là hình ảnh, để từ đó bác 
sĩ biết được mức độ xơ gan của quý vị.
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Sáng kiến giáo dục này được hỗ trợ bởi IC-Hep. IC-Hep được hỗ trợ bởi trợ cấp giáo dục từ AbbVie & Gilead.
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H.  Đâu là lợi ích khi thực hiện 
FibroScan?

• Phương pháp siêu âm này sẽ giúp bác sĩ điều trị 
biết được nhiều thông tin hơn về tình trạng gan của 
quý vị, qua đó giúp bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị tốt 
nhất cho quý vị.

• Phương pháp siêu âm này được thực hiện nhanh 
chóng và dễ dàng tại phòng khám của bác sĩ.

• Quý vị không cần phải tiêm hay gây mê.

• Quý vị có thể về nhà hay làm việc sau khi siêu âm.

Quy trình thực hiện kéo dài 
khoảng 15 phút, nhưng vui lòng 
dành ra 30-40 phút cho toàn bộ 
cuộc siêu âm.

Quý vị có thể đưa 
theo bạn bè hoặc 
người thân.

H.  Phương pháp siêu âm này có rủi ro 
nào không?
Siêu âm FibroScan không có tác dụng phụ và sau khi 
thực hiện siêu âm, quý vị vẫn có thể lái xe an toàn, trở 
lại làm việc và thực hiện các hoạt động thường nhật 
bình thường. Nhưng, chúng tôi khuyến cáo phụ nữ có 
thai không nên thực hiện FibroScan.

Nếu quý vị đang dùng máy tạo nhịp tim, quý vị cần 
thông báo cho chuyên viên y tế biết.

Có thể sẽ khó lấy được điểm số xơ gan chính xác 
bằng phương pháp FibroScan với những người có số 
đo thắt lưng trên 100 cm.

H.  Quá trình siêu âm diễn ra như thế 
nào?
Một chuyên viên y tế có chuyên môn sẽ thực hiện 
siêu âm cho quý vị. Vị này sẽ giải thích quy trình siêu 
âm và trả lời bất kỳ câu hỏi nào của quý vị. Chuyên 
viên y tế sẽ yêu cầu quý vị nằm ngửa, tay phải giơ lên 
trên đầu. Chuyên viên y tế sẽ bôi gel vào phần da ở 
phía tay phải. 

Một đầu dò nhỏ có cảm biến được ấn lên phần da đã 
bôi gel của quý vị. Lớp gel này cho phép các sóng âm 
đàn hồi dễ dàng đi qua gan hơn. Sau khi đã siêu âm 
xong, chuyên viên y tế sẽ lau sạch phần gel này.

H.  Tôi có cần chuẩn bị gì trước khi siêu 
âm không?
Xin hãy đảm bảo rằng quý vị không ăn gì trong 2 giờ 
trước lịch khám bệnh, trừ khi quý vị mắc bệnh tiểu 
đường hoặc GP (bác sĩ gia đình) yêu cầu quý vị không 
được nhịn ăn. Quý vị cũng nên uống các loại thuốc 
đã được kê đơn như bình thường. Quý vị có thể nhấp 
một chút nước.

H.  Tôi có cần phải ký giấy đồng ý thực 
hiện siêu âm FibroScan không?
Quý vị không cần phải ký bất kỳ loại giấy tờ nào, 
nhưng GP của quý vị sẽ thảo luận về việc thực hiện 
siêu âm với quý vị trước khi đặt lịch khám và hỏi xem 
quý vị có đồng ý thực hiện siêu âm FibroScan hay 
không. Đây là quy định pháp lý bắt buộc. Khi quý 
vị đến để khám siêu âm, một chuyên viên y tế có 
chuyên môn sẽ thảo luận về quy trình thực hiện với 
quý vị một lần nữa. Nếu quý vị thay đổi quyết định 
vào bất kỳ lúc nào, xin vui lòng thông báo cho chuyên 
viên y tế của quý vị.

H.  Làm cách nào và khi nào thì tôi có 
thể nhận được kết quả?
Chuyên viên y tế có chuyên môn thực hiện FibroScan 
sẽ không thể thảo luận kết quả siêu âm với quý vị khi 
siêu âm, bởi lẽ kết quả siêu âm này cần được bác sĩ 
chuyên về gan kiểm tra. GP của quý vị sẽ 'đưa kết quả 
kiểm tra cho quý vị vào cuộc hẹn tiếp theo.


