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1. Dejú.         

· ANOTACIONS:  

Aquest dia cal que vingui en dejú. No pot menjar ni beure fins 

que li traiem sang. 

 

2. Preparació prèvia a la realització de la prova.  

· ANOTACIONS: 

No necessita cap preparació especial. Només estar en dejú. 

Vostè podrà fer vida normal i pot prendre la seva medicació 

habitual. 

IMPORTANT: Abans de treure-li sang, si vostè és dona i pot 

estar embarassada o està alletant, ha de comunicar-ho. 

 

3. Duració de la prova.             

· ANOTACIONS:(Quina estona estaré? Fins quan triga, hores/dies?) 

El dia de la prova, haurà de venir en dejú. Primerament, li 

farem una extracció de sang i el deixarem marxar 2 hores fóra 

del servei a menjar, beure, etc. A continuació quan vingui 

l’injectarem un radiofàrmac, que haurem preparat per a vostè, i 

tornarà a marxar de 4 a 4:30 hores (el personal del servei 

valorarà en funció del tipus de problema mèdic que vostè 

pateixi). Podrà sortir i fer vida normal. La substància injectada 

no li pot provocar cap reacció al·lèrgica. 

Quan torni el farem orinar i treure’s tots els objectes metàl·lics 

que porti. L’estirarem en la llitera de la màquina 

(gammacàmara) per realitzar les imatges. La duració de la 

prova és de 30 minuts aproximadament. 
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Possiblement haurà de venir a realitzar unes altres imatges  a 

les 24 hores post  injecció, és a dir, a primera hora del matí del 

dia següent. 

 

4. Precaucions després de realitzar la prova.  

· ANOTACIONS:(Radioprotecció) 

Un cop acabada la prova li recomanem que durant tota la resta 

del dia begui aigua abundant. També buidar la bufeta amb més 

freqüència durant el mateix dia de la prova. 

Recomanem evitar el contacte directe prolongat amb nens i 

embarassades durant el dia de la prova. 

 


