
 

 

KOLONO-OTA-RAKO PRESTAKUNTZA 

Zertan datza proba? 

Ordenagailu bidezko tomografia axiala (OTA) diagnostikorako azterketa mediko bat da, gorputzaren 

barrualdearen zeharkako irudi edo argazki ugari eginez lortzen dena. 

OTA bideko kolonografiak edo kolono-OTAk –kolonoskopia birtuala ere deitu ohi zaio– OTA bidezko 

miaketa egiten du, erradiazio-dosi baxuetan, kolonaren (heste lodiaren) barrualdearen irudiak 

lortzeko. Izan ere, horrelako irudiak prozedura inbaditzaile batez baino ezin izango lirateke lortu 

bestela. 

Erradiologoak beharrezkotzat jotzen badu, bena barneko iododun kontraste bat injektatuko dizu 

besaurreko bena batean. Oso garrantzitsua da, beraz, medikamenturen edo elikagairen bati 

alergiarik badiozu guri jakinaraztea. 

Miaketa mota hau ez da komenigarria emakume haurdunentzat. Haurdun zaudela uste baduzu, 

esan iezaguzu. 

Nola prestatu behar dut neure burua? 

1. MIAKETA BAINO 3 EGUN LEHENAGO: 

 HONDARRIK GABEKO DIETA (I. eranskina) 

2. MIAKETA BAINO 2 EGUN LEHENAGO: 

 HONDARRIK GABEKO DIETA (I. eranskina) 

 AHOTIKO KONTRASTEAREN 3 DOSI (GRASTROLUX®): 

- Diluitu 20 cc-ko flasko bat Gastrolux litro bat uretan. 

- Edan baino lehen, eragin ondo. 

- Hiru partetan hartu behar da: 1/3 bazkalorduan, 1/3 meriendan eta 1/3 afalorduan 

3. MIAKETA BAINO 1 EGUN LEHENAGO: 

 DIETA LIKIDOA: honako hauek bakarrik hartu ahal izango dituzu: haragi-salda, 

iragazita eta koiperik gabe. 

 infusioak, limonada 

 laranja-ura, iragazita 

 ur gasgabea 

 jogurt gaingabetua, Actimel® 

  



 

 

 

 AHOTIKO KONTRASTEAREN 5 DOSI (GRASTROLUX®): 

‒ Diluitu 20 cc-ko bi flasko Gastrolux litro eta erdi uretan. 

‒ Edan baino lehen, eragin ondo. 

‒ Bost partetan hartu behar da: 1/5 gosarian, 1/5 goizaren erdialdean, 1/5 

bazkalorduan, 1/5 meriendan eta 1/5 afalorduan. 

4. MIAKETA EGIN BEHARREKO EGUNEAN: 

 Ondesteko anpoila husteko, kontsultan CLISTERÁN edo antzekoren bat emango dizute. 

Ordu erdi lehenago hartu beharko duzu, ondestetik sartuta.  

Non egingo dizute proba? 

Txagorritxuko egoitzako erradiologia-zerbitzuan. 

Nola egingo dizute proba? 

OTA bidezko miaketa egin bitartean, bakarrik egongo zara azterketa-gelan, egoera berezirik 

suertatzen ez bada behintzat. 

Lehenik, OTA egiteko mahaian jarriko zaituzte, ahoz gora ziur aski. Hoditxo malgu bat jarriko dizute 

ondestean, kolonean leunki airea ponpatu ahal izateko. Batzuetan, atxikitze-baloi txiki bat puzten 

da ondesteko hodiaren barruan, hodia posizio egokian mantentzen laguntzeko. Gasaren helburua 

kolonean distentsioa lortzea eta toles edo izur oro ezabatzea da. 

15 segundoz gutxi gorabehera arnasari eusteko eskatuko dizute. Ondoren, jarrera aldatzeko 

eskatuko dizute (ezkerraldearen gainean bermatuta), proba berriro egiteko. Miaketa amaitutakoan, 

hodia kenduko dizute. 

Oro har, 15 minutu behar izaten dira azterketa osoa egiteko. 

Paziente gehienek adierazten dutenez, asetasun edo betekada sentsazio bat izan ohi dute 

azterketa bitartean kolona puzten denean, gasak bota nahiko balituzte bezala. Arraroa da min 

nabarmenik sentitzea; pazienteen % 5ek baino gutxiagok sentitzen dute halakorik. 

Zer egin behar dut probaren ondoren? 

Ez duzu zainketa berezirik behar; zure eguneroko zereginak egin ahalko dituzu normal. 



 

 

I. ERANSKINA 

 

HONDARRIK GABEKO DIETA: 

Zer hartu dezakezu? 

o Arrainak eta/edo gihar-haragiak, koiperik gabe egosita edo plantxan. 

o Haragi-saldak, iragazita eta koiperik gabe. 

o Urdaiazpiko egosia eta urdaiazpiko ondua. 

o Jogurt gaingabetua, Actimel®. 

o Infusioak, limonada. 

o Laranja-ura, iragazita. 

Zer ezin duzu hartu?  

o Ogia 

o Pasta 

o Patatak 

o Barazkiak 

o Fruta, mahaspasak 

o Saltsak 

o Esnea 

o Hestebeteak 

Zer hartu behar duzu? 

o Ur asko, gasgabea: 2 litro ur egunean, gutxi gorabehera. 
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Informazio gehiago nahi izanez gero, lasai galdetu zutaz arduratzen diren profesionalei. 


