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INFORMACIÓ PACIENT
CORONARIOGRAFIA
La coronariografia o cateterisme cardíac és una prova diagnòstica per mirar les artèries coronàries. La
prova es fa a la sala d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, situada a la
sisena planta zona central.
Contactarem amb vosaltres per indicar-vos el dia i l’hora que teniu programada la prova. En la majoria
d’ocasions la podreu fer ambulatòriament, és a dir, sense ingressar prèviament a l’Hospital d’Olot
Comarcal de la Garrotxa.
Uns dies abans us fareu una analítica, una radiografia de tòrax.
El dia de la prova:


Heu d’estar en dejú almenys 6 hores, portar les pastilles que preneu habitualment, juntament
amb la recepta electrònica vigent.



Dutxar-vos abans d’anar a l’hospital i posar-vos roba còmoda.



Cal que hi aneu acompanyats, o bé amb el vostre vehicle particular, recordeu que no podreu
conduir després de la prova, o bé amb ambulància que us recollirà a casa, pacient i un sol
acompanyant.



Quan arribeu a hemodinàmica el/la infermer/a us posarà una via venosa i potser caldrà rasurarvos el canell o l’engonal. Us demanaran que signeu el consentiment informat.

En què consisteix?
Es fa a la sala d’hemodinàmica, que és com un quiròfan amb un equip de raig X. La prova es realitza amb
anestèsia local i en ocasions amb lleugera sedació. S’ha de punxar una artèria del braç o de la cama per
on s’introduiran els catèters (tubs llargs i prims) fins arribar a les artèries coronàries. S’injecta un
contrast per dibuixar les artèries com si fossin les branques d’un arbre, i mitjançant raig X s’agafen
imatges per avaluar l’anatomia, detectar obstruccions parcials o totals, trombus o altres malalties de les
artèries.
L’hemodinamista que us faci la prova us informarà del resultat i de la idoneïtat de fer un tractament per
destapar l’artèria (angioplàstia) mitjançant un catèter molt fi, que porta un globus a la punta que s’infla
a pressió, dilatant la zona obstruïda per tal de millorar el pas de la sang. De vegades cal col·locar dintre
de l’artèria una malla metàl·lica (pròtesi intravascular o stent).
Quan es retiren els catèters es fa compressió del punt de punció per evitar que sagni.
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Durada de la prova
La prova diagnòstica dura entre 30 i 45 minuts. Tot i així, heu de tenir en compte que l’hora prevista de
realització o duració es pot veure alterada per diversos motius.
I després de la prova?
Un cop feta la coronariografia, restareu ingressats en observació i en repòs unes hores a l’Hospital
Universitari de Girona.


Si sols us han realitzat una prova diagnòstica podreu marxar a domicili el mateix dia (vehicle
privat sense poder conduir o amb ambulància).



Si us han practicat una angioplàstia o us han punxat, a través de l’engonal retornareu amb
ambulància a l’Hospital d’Olot on us quedareu ingressats a planta fins al matí del dia següent.



Recordeu que les 72 hores posteriors a la punció no podreu agafar pesos en cas de punció al
canell o fer esforços en el supòsit de punció de l’engonal.

Per qualsevol dubte podeu trucar a Admissions de l’ Hospital d’Olot 972 26 18 00 a l’extensió 6224.
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