
INFORMACIÓ SOBRE LA PROVA MÈDICA

Les revisions mèdiques es faran a les instal·lacions d’Egarsat SP (grup Preving),  al
carrer de Salvador Espriu 25, de Barcelona (planell a la pàgina següent)

INSTRUCCIONS:

- Acudiu-hi  en  un  dejú  mínim de 4  hores  Si  heu realitzat  alguna  analítica  recentment,
porteu-la (en aquest cas no serà necessari dejú). Si aquest examen es realitza a última
hora del matí, podreu prendre un esmorzar lleuger quatre hores abans. Si la citació és a
la tarda, preneu igualment aliments lleugers i pobres en greixos respectant el marge de
quatre hores. Podeu beure aigua. No prengueu alcohol.

- Porteu preparada la mostra d’orina recollida en l’envàs adequat (la primera orina del dia).
En cas de trobar-vos en període menstrual o pròxima a aquest, notifiqueu-ho al servei
mèdic en lliurar la mostra d'orina.

- Heu de prendre la medicació que preneu de forma habitual.

- Recordeu de portar les ulleres correctores o lents de contacte que utilitzeu habitualment,
per poder realitzar correctament el control de la visió.

- Si teniu algun informe mèdic, sobre malalties patides amb anterioritat, porteu-lo.

- En el cas de disposar-ne, porteu el carnet de vacunació.

- Si sou diabètic, digueu-ho immediatament en 'arribar al centre mèdic, per tal que us sigui
practicada l'analítica a la major brevetat possible.

- S’ha d’acudir amb mascareta

(*)  L'HORA  DE  CITACIÓ  ÉS  ORIENTATIVA,  I  ES  POT  DEMORAR  PER  POSSIBLES
INCIDÈNCIES OCORREGUDES EN VISITES ANTERIORS.

No oblideu de portar el vostre Document Nacional d'Identitat 
No s'admetran visites sense cita prèvia o abans d'hora 



Centre mèdic de Egarsat SP (grup Preving)
Carrer de Salvador Espriu, 25 
08005 Barcelona
93 224 77 59

COM ARRIBAR A EGARSAT SP

Transport públic:

- En Metro L4 línia groga parada Ciutadella-Vila Olímpica
- En Tram T4 parada Ciutadella-Vila Olímpica
- Autobusos propers: 36, 59, 92, V21, V27 i H16 parada carrer de la Marina i Avinguda d’Icària


