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Esofago-gastro-duodenoscòpia
En què consisteix la preparació de la prova?
És una prova que permet visualitzar l'interior de l'esòfag, estómac i duodè (sortida de
l'estómac i inici del budell prim). Consisteix en introduir un tub prim i flexible (sonda) per la
boca. Per mitjà d’una petita càmera situada a l'extrem d’aquest tub, es podrà visualitzar
l’interior d’aquests òrgans en una pantalla.
Us ha d’acompanyar algú?
Heu de venir acompanyat, perquè l’exploració es fa sota sedació.
Quina preparació heu de fer?
Heu d’estar en dejú (no beure ni menjar) des de 6 hores abans de la prova. Si heu de
prendre algun tipus de medicació imprescindible, ho podeu fer fins 2 hores abans de la
prova, amb molt poca aigua.
Si sabeu que teniu alguna al·lèrgia, ho heu d’indicar abans d’iniciar l’exploració.
Com us faran la prova?
En primer lloc, us faran desvestir i estirar en una llitera on us col·locaran un catèter petit a
la vena per administrar-vos la sedació o alguna altra medicació si fos necessari.
Possiblement, us administraran també un anestèsic local en forma d'esprai al coll.
Durant la prova estareu estirat, de costat, sobre l'espatlla esquerra, en una llitera
d'exploració. Haureu d’estar el més quiet possible. Us col·locaran un protector a la boca
que haureu d'aguantar suaument amb les dents. Si porteu dentadura postissa, caldrà que
us la traieu.
Durant l’exploració, estareu sedat i no és previsible que noteu res. En cas que la prova es
realitzi només amb anestèsia local, podríeu tenir una lleugera sensació d’ofegament, tot i
que podreu respirar normalment durant tota l’exploració. No hauria de notar dolor, però sí
alguna molèstia i, fins i tot, nàusees.
Quina és la durada de la prova?
La durada aproximada de la prova és de 20 minuts.
Què heu de fer desprès després de l’exploració?
Després de l'exploració, us hauran d’acompanyar a casa vostra i no podreu conduir fins el
dia següent. Per la resta, podeu fer vida normal. Si hi ha algun tipus de recomanació més
específica, us la donarà el metge o la infermera que us hagi atès.
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Quan estarà el resultat?
El dia de la consulta amb l’especialista o el metge de capçalera -segons el cas- tindreu el
resultat de la prova. També se us informarà del resultat, just després de l’exploració.

