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Proves digestives ADULTS 
(Trànsit esofàgic, trànsit esòfago-gàstrico-duodental i trànsit intestinal) 
 
En què consisteix aquesta prova? 
Són unes exploracions radiològiques que, mitjançant l’ús de raigs X i l’administració de 
contrast per via oral, permeten visualitzar tot el sistema digestiu (esòfag, estómac, duodè, 
budell prim i gros). Per a la realització de les proves digestives de trànsit esofàgic i de 
trànsit esòfago-gàstrico-duodental caldrà que signeu el consentiment informat. 
 
Us ha d’acompanyar algú? 
No és necessari que us acompanyi ningú,excepte en el cas dels pacients pediàtrics. 
 
Quina preparació heu de fer? 
És molt important que seguiu totes les indicacions, ja que una mala preparació de la zona 
que s’ha d’estudiar pot dificultar la realització de l’exploració. 
 Preneu un bany o una dutxa abans de fer la prova.  
 4 dies abans de la prova, no prengueu cap medicació a base de calci (ja siguin 

comprimits, càpsules, etc.) 
 Heu de presentar-vos en dejú, de 4 a 6 hores. 

És molt important avisar al personal sanitari si:  
 Esteu o creieu que esteu embarassada. 
 Teniu diabetis. En aquest cas, comuniqueu-ho en el moment de programar-

vos l’hora de l’exploració. 
 
Com us faran la prova? 
Després de despullar-vos passareu sol a la sala on us practicaran la prova. Se us 
administrarà un preparat de líquid de contrast (normalment de bari) per via oral. Estirat 
sobre la taula de raigs X us realitzaran radiografies en diferents posicions. 

Aquestes proves són molt segures i es poden realitzar a totes les edats i circumstàncies 
(menstruació, marcapassos...). És una prova ambulatòria, no heu d’ingressar a l’hospital. 

La durada dependrà de la prova. Pot oscil·lar entre 10 i 60 minuts. 
 
Què heu de fer després de l’exploració? 
Podeu fer vida normal. Us recomanem que feu una bona ingesta d’aigua per facilitar 
l’eliminació del líquid de contrast.  
 
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.  
 
Nota: Sigueu puntuals. Si arribeu tard, no garantim que se us pugui realitzar la prova. 


