
 

 

ENEMA OPAKOA-CITRAFLEET® 
 

Zer da proba hau? 

Hestea ez da ohizko erradiografietan ikusten. Kontraste erradiologiko batez bete eta gero erradiografiak eginez 
ikusi dezakegu. Enema opakoa heste lodiaren ikerketa erradiologikoa da. 

Zer egin behar dut? 

Proba ondo aterako bada, beharrezkoa da hestea erabat garbi egotea. Horrela bada, prestaketa egokia behar 
duzu eta horretarako ezinbestekoa da jarraibide hauek ondo betetzea: 

 Miaketa egin AURREKO HIRU EGUNETAN, ez duzu hartu behar fibra duen janaririk, batez ere fruta eta 
barazkiak (bereziki ez jan KIWIRIK). 

- Ondokoak hartu ditzakezu: zopak, ogi xigortua, Yorkeko urdaiazpikoa, haragia plantxan, tortilla 
frantsesa, arrautzak, gaztak, jogurtak, arraina, pastak (semola, espagetiak, etab.) 

- Ezin dituzu hartu janari hauek: frutak, barazkiak, fekulak (babarrunak, garbantzuak), barazkiak, ogia, 
hestebeteak, arroza, kiwiak. 

 Miaketa egin AURREKO EGUNEAN, likidoak soilik hartu beharko dituzu, hain zuzen ere, koiperik gabeko 
saldak, infusioak, iragazitako zukuak edo edari isotonikoak, hala nola, Aquirius, Isostar, Gatorade, etab. 
16:00ak aldera, CITRAFLEET® poltsatxo bat hartu beharko duzu 250 CC-ko ur-baso handi batean disolbatuta. 
Jarraian, LITRO 1 ETA ERDI ur edo edari isotoniko edo salda edo infusio edan beharko duzu poliki-poliki. 
21:00ean, bigarren CITRAFLEET® poltsatxoa hartu beharko duzu, hori ere 250 CC-ko ur-baso handi batean 
disolbatuta. Jarraian, LITRO 1 ETA ERDI ur edo edari isotoniko edo salda edo infusio edan beharko duzu 
poliki-poliki. 

 GILTZURRUN-GUTXIEGITASUN AURRERATUA EDO BIHOTZ GUTXIEGITASUN KRONIKO DESOREKATUA 
BADUZU, EZIN DUZU HARTU CITRAFLEET®. 

 PROBAREN EGUNEAN baraurik etorriko zara. Aurreko 6 orduetan ezin duzu batere jan ezta edan ere. 

 Komeni da kentzeko eta jartzeko erraza den arropa ekartzea. 

 Ez ekarri apaingarri edo metalezko gauzarik. Plaketan ateratzeak jartzeko gain gal daitezke. 

 X-izpiez egiten den edozein azterketarako garrantzitsua da haurdun zauden jakitea. 

Proba non egingo didate? 

AUO Txagorritxu-Beheko solairuan. X izpien Zerbitzuan, 3. gelan. 

 Harrerako leihatilan zure bolantea utzi. 

 Zure txanda iristen denean abisatuko dizute. 

 Atenditzen zaituenak esango dizu zertan lagundu behar diozun proba egiteko. 

Probaren emaitza eskatu zuen medikuaren kontsultara bidaliko da. 

Proba nola egingo didate? 

X izpi mahai batean zeharka etzanda egongo zara, hankak flexionatuta izango dituzu eta ipurtzulotik likido zuri 
bat (kontrastea) sartuko dizute. Batzuetan zaila izaten da likidoari eustea, baina proba egiteko beharrezkoa da. 

Jarrera ezberdinetan erradiografiak egingo zaizkizu. Batzuetan denbora pasatzen utzi behar da erradiografiak 
egiteko eta agian gehiago itxoin beharko duzu. Informatuko zaituzte. 

Probak 30 minutu irauten du gutxi gora behera. 

Zer egin behar dut probaren ondoren? 

 Batzuetan, kontrasteak "tripak mugitzen ditu" eta probaren ondoko orduetan agian komunera korrika joan 
beharko duzu. 

 Ondorengo egunetan likido asko edan kontrastea eliminatzeko. Kontrasteak beharbada idorreria sortuko dizu. 
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Informazio gehiago nahi baduzu atenditzen zaituzten profesionalei galdetu. 


