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Jinsi ya kujiandaa kwa Uchunguzi 
wako wa Saratani ya Matiti 

(Mammogram)
Mammogram ni eksirei ya matiti yako. Ndiyo njia
bora ya kupata saratani ya matiti mapema, wakati
ni rahisi kutibu. Kwa wanawake walio na umri wa
miaka 40 na zaidi, Chuo Kikuu cha Utah Health na
Taasisi ya Saratani ya Huntsman hupendekeza
eksirei ya matiti kila mwaka. Zungumza na daktari
wako kuhusu historia ya familia yako na wasiwasi
wowote unaoweza kuwa nao kuhusu matiti yako, 
kwani huenda ukahitaji kuanza mapema.

.
Jinsi ya kujiandaa kwa Mammogram yako
• Fika kwa wakati kwa ajili ya ziara yako.
•Waambie wahudumu kabla ya ziara yako ikiwa

kuna uwezekano kuwa unaweza kuwa mjamzito
au ikiwa unahitaji mhudumu wa kike pekee.
• Usitumie marashi, losheni, au poda kwenye

makwapa yako au kwenye matiti yako siku ya
ziara yako.

Cha Kutarajia Wakati wa Mammogram yako
Hatua ya 1: Vua nguo kuanzia kiunoni kwenda juu. 
Unapewa gauni uvae.
Hatua ya 2: Simama karibu na mashine. Angalau
eksirei mbili huchukuliwa kwa kila titi. Wahudumu
wanaofanya mammogram(eksrei ya matiti) 
watahitaji kugusa na kusogeza matiti yako ili
kuyaweka sawa.
Hatua ya 3: Vuta pumzi ndefu huku titi lako likiwa
limebanwa kati ya nyuso mbili zilizo bapa kwa
chini ya sekunde 30. Huenda usiwe na starehe, lakini
haina madhara kwa matiti yako. Kumbuka: ikiwa una 
vipandikizi vya matiti,  mammogram(eksirei ya matiti) 
itachukua muda mrefu.
Hatua ya 4: Wakati eksirei zote zimefanywa, 
unaweza kuvaa na kisha umemaliza.
Hatua ya 5: Daktari huangalia picha hizo na
matokeo hutumwa kwa daktari wako. Daktari 
wako atashiriki matokeo hayo na wewe.
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