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Ureterocistografia retrògrada i sèrie miccional (CUMS) 
 
En què consisteix aquesta prova? 
És una exploració radiològica en què s’utilitzen raigs X per diagnosticar alteracions de 
l’aparell urinari. La prova consisteix en sondar la bufeta i introduir-hi un líquid de contrast 
iodat. Mentre s’introdueix i, posteriorment, durant la micció, es fan diferents radiografies. 

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. És necessari signar el consentiment informat per practicar 
aquesta exploració. 
 
Us ha d’acompanyar algú? 
En qualsevol prova, els menors d’edat han d’anar sempre acompanyats. 
 
Quina preparació heu de fer? 
És molt important seguir 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 la prova.  
 No mengeu ni begueu res 2 hores abans de la prova. 
 Si el vostre metge us ha prescrit un antibiòtic o algun altre medicament, recordeu 

seguir la pauta indicada. 
 
Com us faran la prova? 
Després de desvestir-vos, anireu a la sala d’exploració i us estirareu sobre una taula de 
radiografies. Tot seguit, us introduiran un líquid de contrast, mitjançant una sonda 
col·locada al conducte urinari, i us faran diverses radiografies. Quan acabi la prova, haureu 
d’orinar mentre sou a la taula radiològica.  

L’exploració no és dolorosa, però pot produir una petita molèstia durant la introducció de la 
sonda a la uretra. És una prova ambulatòria i, per tant, no heu d’ingressar a l’hospital. 

La durada de l’exploració és de 30 a 40 minuts, aproximadament. 
 
Què heu de fer després de l’exploració? 
Després de l’exploració, podeu fer vida normal. És normal que durant les 24 i 48 hores 
següents a la prova tingueu coïssor en orinar. 
 
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 es garanteix que se us pugui realitzar la 
prova. 


