Instruccions Urodinàmia – Servei d’Urologia
Informació:

La urodinàmia és una exploració destinada a conèixer com funciona la bufeta i la uretra. Es realitza en la
intimitat i en companyia del personal mèdic i d'infermeria. Serveix per valorar la incontinència d'orina i
alteracions relacionades amb la micció. Analitza com s'omple i buida la bufeta (micció) i si la uretra tanca
bé en el moment adequat. Per això és necessari usar una sonda vesical i una sonda rectal, que només
produeixen una discreta molèstia. El temps aproximat de la prova és de 60 minuts.
Abans de la prova:



Deixar de prendre una setmana abans d'aquesta els següents medicaments: Vesicare®, Toviaz®,
Uraplex®, Ditropan®.
Si no pot venir el dia de la prova o no la vol fer, avisi amb suficient antelació perquè es pugui
programar a una altra persona.

Dia de la prova:






Pot esmorzar i prendre la seva medicació.
És important que ens informi de tota la medicació que estigui prenent en el moment d'efectuar la
prova.
Begui 2-3 gots d'aigua 1 hora abans de venir a l'hospital. És important que quan arribi a l'hospital
tingui ganes normals d'orinar.
Haurà d'orinar a la Consulta d'Urodinàmia.

Després de la prova:







És possible que durant unes hores tingui una certa molèstia o coïssor en orinar o que l'orina sigui
una mica rosada. Tot disminueix si beu una mica més d'aigua que de costum.
En finalitzar la prova, se li receptarà un antibiòtic per prevenir una possible infecció d'orina.
Si vostè té febre, acudeixi al Servei d'Urgències.
Si vostè és dona, no és aconsellable realitzar la prova durant el període de la menstruació. Si li
coincideix amb el dia que està citada, truqui per telèfon i li canviarem la data de la prova.
El resultat de la prova la tindrà el seu metge el dia de la visita.

Ubicació:




Consulta 21. Hospital Residència Sant Camil
Telèfon per canviar o cancel·lar la cita: 93 811 65 08
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