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Colonoscòpia amb sedació 

 

En què consisteix la prova? 

La colonoscòpia és una tècnica que permet veure l‘interior del budell gros i també, si 

s’escau, aplicar tècniques de tractament o anàlisi de les lesions detectades (biòpsies, 

extirpació, polipectomia o esclerosi), en cas que es trobin inesperadament. Consisteix en 

introduir un tub flexible per l’anus i insuflar aire en el budell. Pot causar molèsties 

abdominals, com dolor o flatulència, el que pot dificultar o impedir completar l’exploració. 

Per aquest motiu es planteja realitzar la prova sota sedació. 

 

Quina preparació heu de fer? 

Per aquesta prova cal que feu una dieta durant els tres dies abans de la prova i prengueu 

un laxant per a netejar el budell. Aquesta preparació s’ha de fer seguint les instruccions de 

full de preparació que se us entregarà. 

 

Com us faran la prova? 

La prova es realitzarà mitjançant la introducció de l’endoscopi a través de l’anus. Per això 

estareu estirat en una llitera o un llit a la sala d’endoscòpia. Abans d’entrar a la sala 

d’endoscòpia us posaran una via venosa a fi de poder-vos administrar la medicació sedant. 

Durant tota la prova estareu sota control de les constants vitals. 

 

Quina és la durada de la prova? 

La durada de la prova és variable, amb un temps de mitjana de 30 minuts. Aquest temps es 

pot allargar tan per les dificultats a l’hora d’introduir el tub com per la necessitat d’aplicar 

tractaments en cas de detectar lesions. 

 

Què heu de fer desprès després de la prova? 

Després de l’exploració us han d’acompanyar a domicili i no podreu conduir fins a 

l’endemà. La resta d’activitats poden ser les habituals i si hi ha recomanacions especifiques 

se us donaran per part de l’equip assistencial que us haurà atès. 

 

Quan estarà el resultat? 

El resultat el tindreu el dia de consulta amb el metge de capçalera o l’especialista. 


