Servei de Diagnòstic per la Imatge

FULL INFORMATIU SOBRE LA COLONOGRAFIA VIRTUAL
El què vostè ha de saber sobre l’exploració que se li realitzarà:

•

L’objectiu de la Colonografia virtual és l’estudi de la paret del seu budell gruixut, el
colon. És per aquest motiu que el budell ha d’estar net de femta. Per a
aconseguir-ho vostè haurà de seguir la dieta que se li proporciona.

•

La poca femta que queda a l’intestí, haurà de ser “tintada” mitjançant el contrast
GASTROGRAFIN® que vostè prendrà els dos dies previs a la prova.

•

L’estudi es realitzarà mitjançant Tomografia Computeritzada (T.C.), aparell de
Raig X que permet, de manera ràpida, l’estudi tant del colon com de la resta de
l’abdomen.

•

Si el radiòleg responsable de l’exploració ho considera necessari, se li injectarà
contrast per via endovenosa, per la qual cosa és molt important que vostè ens
informi d’al·lèrgies al contrast iodat o a medicaments.

•

Per a la realització del Colonografia virtual, vostè s’haurà d’estirar-se en una
taula del TC. Se li col·locarà una cànula al recte a través de la qual se li introduirà
aire. Aquest fet pot resultar mínimament incòmode, però no dolorós.

IMPORTANT:
•

Si vostè pateix insuficiència cardíaca, renal o és diabètic, o bé és al·lèrgic a algun
medicament, ha de comunicar-ho abans de realitzar la preparació.

•

Si té algun dubte en relació a la preparació o l’exploració, no dubti en consultar-ho
amb el nostre personal que l’informarà amb molt de gust.

El que vostè ha de fer abans de l’exploració
PREPARACIÓ PER A LA COLONOGRAFIA VIRTUAL:
Per tal de què la prova que s’ha de practicar es faci en condicions òptimes, ha de fer una
preparació especial perquè el seu budell estigui perfectament net.
La dieta comença tres dies abans de l’exploració:
•

3 dies abans de l’exploració: DIETA SENSE RESIDUS.

•

2 dies abans de l’exploració: DIETA SENSE RESIDUS.

•

Aquests dos dies haurà de prendre després del dinar, berenar i sopar
GASTROGRAFIN® (5cc) diluït en un got d’aigua.

•

1 dia abans de l’exploració: DIETA EXCLUSIVAMET LÍQUIDA.
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DIETA SENSE RESIDUS:
Es tracta de fer una dieta que no deixi gens de residus en el seu budell. Prendrà
únicament:
• Peix i/o carn magra cuinades sense greix o a la planxa
• Consomés filtrats i sense greixos
• Suc de taronja natural filtrat.
• Llet desnatada
• Abundat aigua sense gas (2 litres).
• Opcionalment pot prendre infusions.
No pot prendre: Pa, verdures, patates, salses, pastes, llet sencera, embotits ni fruites.
DIETA EXCLUSIVAMENT LÍQUIDA:
És la que farà el dia anterior de la exploració.
Esmorzar

Mig matí

Dinar

Berenar

Sopar

-

Una tassa d’infusió
Un got de suc filtrat
200cc de “Nutrison Standard”®
5cc de GASTROGRAFIN ®(una dosi diluïda en un got d’aigua)

- Una tassa d’infusió
- 200cc de “Nutrison Standard”®
- 5cc de GASTROGRAFIN® (una dosi diluïda en un got d’aigua)
-

Una tassa de consomé desgreixat
Un got de suc filtrat
200cc de “Nutrison Standard”®
5cc de GASTROGRAFIN® (una dosi diluïda en un got d’aigua)

- Una tassa d’infusió
- 200cc de “Nutrison Standard”®
- 5cc de GASTROGRAFIN® (una dosi diluïda en un got d’aigua)
-

Una tassa de consomé desgreixat
Un got de suc filtrat
200cc de “Nutrison Standard”®
5cc de GASTROGRAFIN® (una dosi diluïda en un got d’aigua)

NOTA
S’ha de beure aigua amb abundància : 2 litres durant els tres dies que dura la preparació
.
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