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Ecografies 
 
A continuació únicament donem una breu explicació per a aquelles ecografies que necessiten d'una 
preparació. La resta d'ecografies que realitzem (consulti al nostre personal) però no necessiten d'una 
preparació previa, no apareixen en el sigüent llistat: 
 

• ECOGRAFIA ABDOMINAL 

- Dejuni total de 6 hores abans de fer la prova. 
- Aigua pot beure. 
- Diabètics poden beure algun suc.  

   

• ECOGRAFIA HEPÀTICA(Fetge) 

- Dejuni total de 6 hores abans de fer la prova. 
- Aigua pot beure. 
- Diabètics poden beure algun suc.  

   

• ECOGRAFIA PROSTÀTICA 

- Beure 1 litre d'aigua durant una hora abans de fer la prova.  

   

• ECOGRAFIA RENAL 

- Beure 1 litre d'aigua durant una hora abans de fer la prova.  

   

• ECOGRAFIA VESICAL 

- Beure 1 litre d'aigua durant una hora abans de fer la prova.  

   

• ECOGRAFIA VESICO-PROSTÀTICA 

- Beure 1 litre d'aigua durant una hora abans de fer la prova.  
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Fluxometria 

• FLUXOMETRIA  

- Beure 1 litre d'aigua durant una hora abans de fer la prova. 
 
 
 

Glucèmia 

• GLUCÈMIA  

Es la mesura de concentració de glucosa lliure a la sang, sèrum o plasma sanguini.  

- Dejuni total de 12 hores abans de fer la prova.  
 

Colesterol 

• COLESTEROL  

El mesurament del Colesterol es realitza mitjançant una anàlisi de sang, per poder així calcular els nivells de 
totes les formes de colesterol  

- Dejuni total de 12 hores abans de fer la prova.  
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Preoperatori 

• INSTRUCCIONS A PACIENTS PER PREOPERATORI  

- Com que les intervencions en Quiròfan moltes vegades es realitzen sota sedació, necessita una 
preparació especial.  

 

 
 

 

 

 


