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ESTUDI HEMODINÀMIC/INTERVENCIONISME CORONARI 

(ANGIOPLÀSTIA) 
 

 

Per què us hem de fer aquesta exploració? 

Per conèixer l’estat del vostre cor, com us haurà explicat el vostre metge/essa. 

 

En què consisteix? 

En la introducció d’uns catèters (tubs molt fins de plàstic) dintre de les artèries i les venes, 

mitjançant de la punció d’una agulla d’injecció. 

 

Com us prepareu? 

Heu d’estar en dejuni de 6 hores. 

Us heu de dutxar el mateix dia. 

Us rasuraran l’engonal o el braç. 

 

Com es desenvolupa la tècnica? 

Es fa en una mena de quiròfan, en condicions d’esterilitat. 

Us donaran un tranquil.litzant i us posaran anestèsia local a la zona de la punció (preferentment 

l’engonal). 

A continuació us introduiran uns catèters a través de les artèries i  excepcionalment de les venes 

de la zona, dirigint-los fins al cor mitjançant control per radioscòpia. 

Us injectaran un contrast per poder veure el funcionament del vostre cor i de les seves artèries, 

valorant així les possibles lesions que les poguessin obstruir. 

Si veiem que té lesions que obstrueixen les artèries del cor i que es compleixen les condicions 

necessàries (el diagnòstic està prou clar, vostè i el seu/seva metge/ssa hi estan d’acord) podem 

fer-li la possible intervenció o angioplàstia en el mateix acte. 

 

En què consisteix l’angioplàstia? 

En desobstruir les lesions que té mitjançant un catèter molt fi provist d’un globus a la punta que 

s’infla a pressió, dilatant la zona obstruïda, millorant el pas de la sang en aquest nivell. Aquest 

procediment pot repertir-se. De vegades cal col.locar dintre de l’artèria una malla metàl.lica 

(pròtesi intravascular o stent). L’elecció de cada tècnica dependrà del tipus de lesió coronària 

existent. 

 

NOM PACIENT: 

 

NÚM. HC.: 
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Quan s’acaba? 

Quan es retiren els catèters i es fa la compressió del lloc de la punció per tal d’evitar que sagni. 

Si s’ha fet l’angioplástia, s’hi deixa un petit introductor durant unes hores per seguretat, que es 

retirarà de la mateixa manera.La durada del procediment és variable, i un cop finalitzat el 

pacient romandrà al llit durant vàries hores. L’èxit inicial s’obté en més del 90% dels casos. 

 

Us farà mal? 

El tranquil.litzant i l’anastèsic local eviten pràcticament el dolor. 

 

Quines molèsties i complicacions podeu tenir? 

Podeu notar palpitacions provocades pels catèters o al injectar-vos el contrast, notant una 

sensació passatgera i tolerable de calor, induïda pel mateix contrast o algunes medicacions 

administrades. Rarament, reaccions al.lèrgiques imprevistes. 

Podeu tenir molèsties lleus en la zona de punció i/o en certs casos aparèixer un hematoma que 

s’absorbirà quasi espontàniament. Tanmateix, podeu notar dolor al pit (angina) en el moment de 

fer la dilatació. 

En certs casos poden presentar-se altres complicacions greus (hemorràgia que requereixi 

transfusió, arítmies severes), i molt ocasionalment infart de miocardi (3-5%), o dissecció 

coronària que precisarà cirurgia cardíaca (2%). Si fos el cas, aquesta cirurgia es practicaria en el 

nostre Hospital de referència (Hospital Clínic de Barcelona), traslladant-se en les millors 

condicions possibles. El risc de mort és excepcional (al voltant de l’1%). En tot cas els beneficis 

derivats d’aquesta tècnica superen els esmentats riscs, i en el cas d’aparèixer complicacions, el 

personal mèdic i d’infermeria està altament qualificat, disposant dels medis adequats per 

solventar-los. 

 

En cas que sorgeixin situacions imprevistes durant l’actuació, autoritzo per realitzar el que en 

aquell moment es condireri el més convenient i necessari, sempre i quan no sigui possible un nou 

full de consentiment. 

 

Altres riscs o complicacions que podrien aparèixer, donada la vostra situació clínica i les vostres 

circumstàncies personals són: 

 

 
 

Autorització 

He comprès les explicacions, que han estat fetes amb un llenguatge clar i senzill. El metge/la 

metgessa ..........................................................................que m’ha atès m’ha deixat 

fer totes les observacions que he volgut i m’ha aclarit tots els dubtes que li he plantejat respecte 

a finalitats, alternatives, mètodes, avantatges, inconvenients i pronòstic, així com dels riscos i 

complicacions que per la meva situació actual poden sorgir. 
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També comprenc que, en qualsevol moment i sense cap necessitat de donar explicacions, puc 

revocar el consentiment que ara atorgo. Per tot això, manifesto que estic satisfeta amb la 

informació rebuda i que comprenc la indicació i els riscos d’aquest procés. 

 

He estat informada que les meves dades personals seran tractades per la Fundació Hospital 

d’Olot i Comarcal de la Garrotxa com a responsable del tractament, amb la finalitat de recollir el 

meu consentiment informat sobre la base de l’article 6 de la Llei 21/2000. Les dades facilitades 

no se cediran a cap tercer, excepte per obligació legal. Conec, també, que tinc dret a accedir, 

rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, tal com s’explica a la informació addicional 

disponible a http://hospiolot.com/proteccio-de-dades/ 

 

I, en aquestes condicions, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorització del representant legal (en cas de malalts incapacitats o menors d’edat) 

Atès que el malalt no pot donar el seu consentiment de voluntat pròpia, declaro com a 

representant legal d’aquest, haver rebut informació suficient i haver comprès la informació 

rebuda referent al procediment al qual se sometrà el malalt, per això, conscientment:  

 

Aquest consentiment es formula d’acord amb 

allò que estableix a l’Ordre de la Generalitat 

de Catalunya, publicada en el DOGC nú. 1477, 

de 7 d’agost de 1991. 

 

A Girona,.......de......................de ........... 

 

AUTORITZO 

______________________

______________________ 

(Nom i Cognoms) 

DNI___________________ 

Signatura 

NO AUTORITZO 

______________________

______________________ 

(Nom i Cognoms) 

DNI___________________ 

Signatura 

Servei ________________ 

______________________ 

Metge/essa____________

______________________ 

Núm. Col·legiat_________ 

Signatura 

TESTIMONI 

______________________ 

______________________ 

(Nom i Cognoms) 

DNI___________________ 

Signatura 

 

AUTORITZO 

______________________

______________________ 

(Nom i Cognoms) 

DNI___________________ 

Signatura 

NO AUTORITZO 

______________________

______________________ 

(Nom i Cognoms) 

DNI___________________ 

Signatura 
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