
 
 
 

 

 

 

ECOGRAFIES 
 
Les ecografies es fan a la Unitat de Radiologia (planta 1, amb accés pel vestíbul de 
Consultes Externes) i per dur-les a terme s’utilitzen ultrasons. 
 
El dia en què us hagin citat per fer-vos aquesta prova heu d’acudir al mostrador 
d’Admissió de Radiologia perquè us indiquin la sala d’espera que us correspon, on heu 
d’esperar fins que us cridin pel nom. 
 
Enviarem directament al vostre metge els resultats de la prova, llevat que us indiquem 
una altra cosa. 
 
En què consisteix la prova? 
El vostre metge ha sol·licitat una ecografia d’una part concreta del cos, i a Son Llàtzer 
ens encarregam de fer-la d’acord amb les indicacions clíniques. 
 
Aquesta prova l’ha de fer un metge especialista, que necessita la vostra col·laboració. 
Per tal que la prova surti bé, heu d’estar pendent de les instruccions que us vagi 
donant. Abans de començar l’exploració, l’especialista escamparà un gel transparent 
damunt la pell de la zona que s’ha d’estudiar. Tot seguit, hi passarà un aparell que emet 
ultrasons, que es transformen en una imatge que es pot veure en el monitor d’un 
ordinador. Durant la prova no sentireu cap tipus de dolor ni cap molèstia. 
 
La durada de l’estudi és variable, però sol ser de vint minuts; tot depèn de la zona que 
s’hagi d’explorar. El metge us indicarà quan ha acabat la prova i que ja podeu partir. 
 
Com preparar-vos per a la prova? 
Depenent de la part del cos en què s’hagi de fer la prova, potser necessitareu una 
preparació prèvia. Si us han de fer una ecografia a l’abdomen, heu d’estar en dejú 
durant les sis hores prèvies a la prova. Si l’ecografia s’ha de fer a la bufeta o a la 
pròstata, heu de beure abans un litre d’aigua i acudir a la prova sense haver orinat. Les 
ecografies que s’hagin de fer en altres parts del cos no requereixen, en principi, cap 
preparació. 
 
Us recomanam acudir a l’Hospital amb roba fàcil de posar i llevar. I no oblideu complir 
mínimament les normes d’higiene. 
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