Diagnòstic per la Imatge
Atenció ambulatòria
Telèfon: 93 889 11 11

Urografia intravenosa UIV (pielografia) ADULTS
En què consisteix aquesta prova?
És una exploració en què es fan diverses radiografies desprès d’injectar-vos un líquid de contrast al
braç, que ràpidament es concentra als ronyons i s’elimina per l’orina. Permet visualitzar el sistema
urinari, sobretot els urèters i les vies urinàries.
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 tenir el consentiment informat signat per practicar aquesta exploració.
Us ha d’acompanyar algú?
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 de la zona que s’ha
d’estudiar dificulta la realització de l’exploració.
 4 dies abans de la prova, no preneu cap medicació a base de calci.
 2 dies abans de la prova, feu una dieta sense residus, no podeu menjar fruites, verdures,
llegums ni derivats de la farina.
 El dia anterior de la prova:
• 16 hores abans de la prova, preneu la solució evacuant que us hagin entregat, barrejant
cada sobre amb un litre d’aigua. Cal beure fins que les deposicions es tornin aquoses.
Llavors ja no cal que en pregueu més.
• A partir d’aquest moment, no podeu prendre aliments sòlids, només líquids, sense
residus ni greixos, fins després de l’exploració.
 El dia de la prova, heu de presentar-vos en dejú de 6 a 8 hores.
És important avisar al personal sanitari si:
 Teniu al·lèrgia al iode o al contrast.
 Esteu o creieu que esteu embarassada.
 Teniu diabetis. Comuniqueu-ho en el moment de programar-vos l’hora de l’exploració.
 Teniu alguna malaltia renal, com insuficiència renal o una malaltia de la glàndula tiroides
com hipertiroïdisme.
Com us faran la prova?
Després de despullar-vos, passareu sol a la sala d’exploració, on us faran una radiografia simple de
l’abdomen. Tot seguit, us injectaran en una vena el contrast i us faran diverses radiografies en
diferents intervals de temps. És una prova ambulatòria i, per tant, no cal ingressar a l’hospital.
L’exploració dura, normalment, de 45 a 50 minuts.
Què heu de fer després de l’exploració?
Podeu fer vida normal. És aconsellable que begueu aigua en abundància, ja que el contrast
s’elimina per l’orina. Si teniu una reacció al·lèrgica tardana, durant les 24 o 72 hores posteriors a la
prova, cal que aneu a Urgències i indiqueu que us han fet una prova amb contrast iodat.
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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. En cas que arribeu tard, no garantim que se us realitzi la prova.

