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Ecografia este un test foarte sigur, deoarece 
nu utilizează radiații, ci unde sonore. Servește 
pentru a vedea organele corpului.

Se poate face la toate vârstele și nu există o 
boală sau medicamente care să o contraindice. 
Se poate realiza purtând un stimulator cardiac, 
proteze, defibrilator automat implantabil (ICD), 
ochelari, proteză dentară, etc. Nu este necesar 
să semnați un consimțământ.

Se realizează ecografii mai multor organe: ficat, 
splină, pancreas, rinichi, mușchi, articulații, 
tiroidă, scrot, plămâni, inimă, vase de sânge, 
piele, ochi, nervi, sân, uter, ovare, prostată etc.

Scanarea nu este dureroasă sau inconfortabilă 
și de obicei este scurtă.

După ecografie, se face un raport scris, 
cu câteva fotografii, care trebuie trimise 
profesionistului care a solicitat ecografia.

Ce fel de pregătire este necesară?

Trebuie să mergeți curat, cu haine ușor de 
îndepărtat și fără gulere.

Medicamentul obișnuit poate fi luat în mod 
normal, deoarece nu afectează testul.

Doar ecografiile abdominale, renale și de 
prostată și ginecologice necesită o pregătire 
specială:

• Abdominal: în cele 6 ore anterioare testului 
trebuie să ţineţi post de mâncare, dar puteți 

bea lichide sau ceaiuri. De asemenea, nu puteți 
fuma sau mesteca gumă. 

• Renală și prostată: trebuie să beți ½ litru 
de apă (doi pahare pline de apă) cu o oră și 
jumătate înainte de test (vezica trebuie să fie 
plină pentru a putea face testul). În timpul celor 
2 ore înainte de test, nu trebuie să urinați

• Ecografie ginecologică: Pentru femeile care 
nu au avut relații sexuale, este necesar același 
preparat ca pentru ecografia renală.

În îngrijirea primară, ecografia abdominală 
și ecografia renală sunt adesea efectuate 
simultan, în acest caz postul fiind necesar și, 
în același timp, apă potabilă.
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