
 

Preparació per a la prova  

 
 
 
 

Mitjançant aquest 
procediment es pretén poder 
diferenciar entre malalties 
benignes de la pròstata i 
aquelles que no ho són, és a 
dir, determinar si existeix o 
no un càncer de pròstata.  
 

Amb una agulla fina de 
biòpsia, es punciona la 
pròstata obtenint múltiples 
mostres de teixit prostàtic.  
 

Abans de la prova 
 

1 setmana abans: 
Realització d’analítica 

 

3 dies abans: 
Profilaxi antibiòtica, pautada pel 
metge fins a 3 dies després de la 
prova. 

 

En cas de prendre antiagregants i/o 
anticoagulants consulteu amb el 
metge de capçalera per a suprimir-
los. 

 

Ènema de neteja, abans de venir a 
l’Hospital. 

El dia de la prova 
 

Us heu de presentar al servei de 
Radiodiagnòstic a l’hora que us han 
programat. 

 
Heu de venir en dejú de 6 

hores.  
Estar en dejú, significa que 
no podeu menjar ni beure 
res (ni aigua). 
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Què és una biòpsia de 
pròstata? 
És una extracció de 
teixit per al seu estudi i 
posterior diagnòstic. 

Realització de la prova 
Es fa de forma ambulatòria, és a dir  
podeu marxar al seu domicili en 
finalitzar la prova. 
És convenient venir acompanyat a la 
prova. En acabar no podeu conduir. 
La prova dura aproximadament 1 hora. 
Després de la prova haureu d’estar un 
temps a l’hospital en repòs i controlat per una infermera. 
Finalment marxareu a casa on haureu de fer respòs fins l’endemà. 
Podreu fer dieta normal. 
Haureu d’acabar el tractament d’antibiòtics fins 3 dies després de la 
prova. 



En general, és convenient 
consultar amb els  
professionals sempre que 
hi hagi algun dubte. 
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Què és fa? 

Es comprova la preparació del 
pacient. 
 
Es col·loca una via perifèrica. 
 
Es controlen les constants: 
pressió arterial, pols i 
temperatura. 
 
Es realitza una punxada a la 
pròstata mitjançant una agulla 
fina que extreu un fragment 
petit de teixit. Aquesta agulla 
es guia mitjançant una 
ecografia. 
 
Els resultats de la prova 
tarden uns dies, se us 
comunica a la consulta de 
l’uròleg al cap de tres 
setmanes. 
 


