
 
 
 

 

 

 

HISTEROSALPINGOGRAFIA 
 
La histerosalpingografia és una prova radiològica que permet veure l’interior de l’úter i 
de les trompes de Fal·lopi. Es duu a terme a la Unitat de Radiologia (planta 1, amb 
accés pel vestíbul de Consultes Externes). 
 
El dia assenyalat per a la prova heu d’acudir al mostrador d’Admissió de Radiologia 
perquè, una vegada confirmada la cita, us indiquin la sala d’espera que us correspon, on 
heu d’esperar fins que us cridin pel nom. 
 
En acabar la prova, enviarem els resultats directament al vostre metge, llevat que us 
indiquem una altra cosa.  
 
En què consisteix la prova? 
L’exploració consisteix a col·locar una cànula dins el coll de l’úter i, després 
d’introduir-hi un líquid de contrast, fer diverses radiografies per veure’n les distintes 
estructures. Per introduir la cànula s’ha de col·locar abans un espècul com el que 
utilitza el vostre ginecòleg. 
 
Un metge especialista s’encarrega de fer aquesta prova, però perquè surti bé fa falta 
que hi col·laboreu. La durada de l’estudi és variable: normalment és de quaranta-cinc 
minuts, però pot durar més temps depenent de cada pacient. El metge us indicarà quan 
podeu marxar. 
 
És normal que després de la prova noteu algunes molèsties semblants a les de la regla. 
Si el dolor és intens, podeu prendre l’analgèsic habitual per a aquests casos. 
 
Com heu de preparar-vos per a la prova? 
Heu d’acudir a la prova en dejú, sense haver menjat res durant les sis hores prèvies. Si 
el vostre ginecòleg us ha receptat un antibiòtic, no oblideu prendre’l d’acord amb la 
pauta prescrita. El període ideal per realitzar la prova és entre el cinquè i el desè dia 
del vostre cicle menstrual, que comença a comptar a partir del primer dia de la regla. 
 
Important  
Si sou diabètica, ho heu de comunicar al metge abans de començar la prova. 
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