Diagnòstic per la Imatge
Atenció ambulatòria
Telèfon: 93 889 11 11

Galactografia
En què consisteix aquesta prova?
Consisteix en l’exploració dels conductes galactòfors dels pits (conductes mamaris)
mitjançant raigs X. S’introdueix un líquid de contrast a través d’un orifici del mugró i
posteriorment es fan les mamografies.
Els contrastos tenen un petit risc de reacció al·lèrgica lleu (nàusees lleus, vermellors,
picors), que desapareixen al cap de pocs minuts. Les reaccions greus són
extraordinàriament rares.
Us ha d’acompanyar algú?
Per a la realització d’aquesta prova, no és necessari que us acompanyi ningú.
Quina preparació heu de fer?
 Prendre un bany o una dutxa abans de la prova. No us poseu cremes, desodorant
ni maquillatge ja que aquests tipus de productes poden ocasionar falses imatges.
 Porteu les mamografies anteriors, si en teniu, per poder fer un estudi comparatiu.
És important avisar al professional especialista en radiologia:
 Si esteu embarassada o creieu que podeu estar-ho
 Si porteu marcapassos o reservori
 Si porteu pròtesis mamàries
 Si teniu lesions, cicatrius, berrugues o pigues als pits.
 Si teniu algun tipus d’al·lèrgia
Com us faran la prova?
Us haureu d’estirar i, mitjançant una agulla de punta roma, us introduiran el líquid de
contrast dins el conducte del mugró. Després es realitzaran les mamografies.
Aquesta prova pot ser molesta, ja que el mugró és una zona molt sensible i us pot provocar
coïssor en el moment de la introducció del líquid.
La durada aproximada de la prova és de 30 a 40 minuts.
Què heu de fer després de l’exploració?
Podeu fer vida normal. Si teniu una reacció al·lèrgica, durant les 24 o 72 hores posteriors a
la prova, cal que aneu a Urgències i indiqueu que us han fet una prova amb contrast iodat.
Quan estarà el resultat ?
L'exploració final serà revisada per un radiòleg que redactarà l’informe i ho enviarà al vostre
metge, que ho tindrà disponible el dia de consulta.
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Nota: Sigueu puntuals. Si arribeu tard, no es garanteix que se us pugui realitzar la
prova.

