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Histerosalpingografia 
 
En què consisteix aquesta prova? 
És una exploració radiològica en què s’administra un líquid de contrast a través d’una 
sonda per veure la morfologia interna de la matriu i les trompes. 

Hi ha un petit risc de reacció al·lèrgica lleu (nàusees, vermellors, picors), que desapareix al 
cap de pocs minuts. Poden haver-hi reaccions greus, però són extraordinàriament rares. 
Cal que signeu el consentiment informat per practicar aquesta exploració. 
 
Us ha d’acompanyar algú? 
Per a la realització d’aquesta prova, no és necessari que us acompanyi ningú. 
 
Quina preparació heu de fer? 
És molt important que seguiu totes les indicacions, ja que una mala preparació pot dificultar 
la visualització de les estructures.  

 Preneu un bany o una dutxa abans de fer la prova. 
 En cas que us coincideixi amb la regla, canvieu el dia de la prova. 
 Preneu VIBRACINA 100 mg, un comprimit per via oral la nit abans de la prova, i un 

altre després de la prova. 
 El mateix dia, abans de l’exploració, se us realitzarà un test d’embaràs en orina. 

És important que aviseu al professional radiòleg si sou al·lèrgic al contrast.  
 
Com us faran la prova? 
Estareu estirada sobre una taula de radiografies, amb les cames flexionades. Us 
introduiran una sonda fins a la matriu, per mitjà de la qual us injectaran el líquid de contrast. 
L’exploració pot resultar molesta, ja que el líquid dins la matriu pot provocar dolors 
abdominals, que us calmaran amb analgèsics comuns, i també petits sagnats semblants a 
una regla. És una prova ambulatòria i, per tant, no cal que ingresseu a l’hospital.  

La durada de l’exploració és de 30 a 40 minuts, aproximadament. 
 
Què heu de fer després de l’exploració? 
Us recomanem no mantenir relacions sexuals durant els 3 o 4 dies posteriors a la prova i, 
durant una setmana, no us podeu banyar, només dutxar-vos. Si teniu una reacció al·lèrgica, 
durant les 24 o 72 hores posteriors a la prova, 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.  

Nota: Sigueu puntuals. Si arribeu tard, no garantim que se us pugui realitzar la prova. 


