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Ecografia transesofàgica 
 
En què consisteix aquesta prova? 
És una prova diagnòstica que permet estudiar el funcionament del cor, dels seus grans 
vasos i de les vàlvules cardíaques. Això s’aconsegueix per mitjà d’una sonda que porta un 
transductor ecocardiogràfic a l’extrem distal i que emet ultrasons per reproduir la imatge del 
cor i estudiar el seu funcionament. 
 
Aquesta sonda s’introdueix per la boca fins a l’esòfag després d’administrar un sedant 
lleuger al pacient. 
 
Us ha d’acompanyar algú?  
Per aquesta prova és aconsellable venir acompanyat, ja que l’efecte del sedant no 
desapareix del tot fins al cap d’aproximadament 4 hores.   
 
Quina preparació heu de fer?  
- Cal que estigueu en dejú 6 hores abans de la prova 
- No heu de prendre la vostre medicació habitual 
- Us haureu de retirar la pròtesis dental, en cas que en porteu 
 
Com us faran la prova?  
Caldrà que us estireu de costat esquerra en una llitera. Us retiraran la pròtesi dental. Us 
col·locaran una via venosa amb un sèrum i us administraran un esprai anestèsic a la gola. 
 
A continuació, se us administrarà una medicació sedant i us introduiran la sonda per la 
boca fins a l’esòfag, on es podran veure i gravar les imatges obtingudes. Un cop s’ha 
acabat l’estudi, us retiraran la sonda i la via venosa. 
 
Durada de la prova  
La prova tindrà una durada aproximada de 30 minuts (20 minuts amb la sonda posada).  
 
Què heu de fer després de la prova?  
No podreu prendre cap aliment (ni sòlid ni líquid) fins que no hagin passat 4 hores de la 
realització de la prova. 
És possible que noteu molèsties a la gola o una lleugera dificultat per empassar. Aquests 
símptomes desapareixen habitualment al cap de dos dies. 
No podreu conduir fins al cap de 4 hores després de la realització de la prova. 
 
Resultats  
Un cop acabada la prova el metge us informarà dels resultats.  
 
 
 
 


