
 

 

ENEMA OPAKOA- MOVIPREP® 
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 irten dadin behar-beharrezkoa da hestea garbi-garbi egotea. Hau lortzeko jarrai itzazu zehatz-
mehatz ondarengo aginduak. 

 Azterketaren AURREKO EGUNETAN ez duzu zuntza duten janaririk hartu behar eta batez ere barazkiak eta 
fruta ekidin. 

 Jan dezakezu: zopak, ogi tostatua, York urdaiazpikoa, haragia plantxan, tortila frantsesa, arraultzeak, 
gaztak, jogurtak, arrainak, pastak (semolak, espagetiak e.a.). 

 Ezin duzu jan: Frutak, Fekulak (babarrunak, garbantzuak), berdurak, ogia, hestekiak (txorizoa e.a.), 
arroza. 

 AZTERKETAREN AURREKO EGUNEAN 16:00etan disoluzio libragarria honela hartu behar izango duzu: 

 Probaren aurreko egunean 16:00etan A eta B sobreetako edukia ontzi batean ur litro batez disolbatu 
behar duzu, astindu hautsa disolbatu arte, eta 1-2 ordutan hartu behar duzu. Gainera litro erdi likido har 
dezakezu: H2O, koiperik gabeko salda, infuzioak, zuku iragazia, edari isotonikoak (acuarius….). 

 

 Probaren aurreko egunean 20:00etan A eta B sobreetako edukia ontzi batean ur litro batez disolbatu 
behar duzu, astindu hautsa disolbatu arte, eta 1-2 ordutan hartu behar duzu. Gainera litro erdi likido har 
dezakezu: H2O, koiperik gabeko salda, infuzioak, zuku iragazia, edari isotonikoak (acuarius….). 

 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. 


