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CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA PROVA DE 

PROVOCACIÓ BRONQUIAL INESPECÍFICA  
 

Aquest document serveix perquè vostè, o qui el representi, doni el seu consentiment a aquesta intervenció. Això significa que 
vostè ens autoritza a realitzar-la. Vostè pot retirar aquest consentiment quan ho desitgi. Signar-lo no l’obliga a fer-se la 
intervenció. Del seu rebuig no es derivarà cap conseqüència adversa respecte a la qualitat de la resta de l'atenció rebuda. 
Abans de signar, és important que llegeixi a poc a poc la informació següent. 

 
EN QUÈ CONSISTEIX. PER A QUÈ SERVEIX: 
La prova a la qual va a sotmetre’s consisteix en inhalar quantitats cada vegada més grans de 
diferents substàncies (clorur de metacolina, histamina, carbachol, adenosina) o en realitzar 
determinades maniobres (exercici o hiperventilació) que poden provocar un estrenyiment dels 
bronquis en persones amb hiperractivitat bronquial.  
És una prova que serveix per confirmar o descartar la presència d’hiperreactivitat bronquial. 
 
COM ES REALITZA: PROCEDIMIENT 
Aquesta prova és realitzada per un infermer qualificat amb experiència i sota vigilància mèdica. 
Normalment la prova dura diverses hores.  
En primer lloc es confirma l'absència de contraindicacions i el compliment del temps previ establert 
sense medicació inhalada. El metge l’ha d’informar dels possibles riscos d’aquesta retirada transitòria 
de la medicació (reaparició dels símptomes que acostuma presentar) 
A continuació es duu a terme una mesura de la funció pulmonar mitjançant espirometria (tècnica que 
mesura els fluxos i volums respiratoris). Si aquesta és normal, se li dóna a inhalar una petita quantitat 
de la substància i algun temps després es mesura de nou la funció pulmonar. Això es repeteix amb 
concentracions creixents d'aquesta substància fins a arribar a una quantitat determinada amb la qual 
s’acaba la prova. Si a qualsevol de les inhalacions la funció pulmonar baixés fins a un límit establert, 
la prova se suspèn. 
 
QUINS EFECTES LI PRODUIRÀ:  
La prova és ben tolerada, i les molèsties es relacionen amb el temps que necessita per dur-se a 
terme i la necessitat de realitzar diverses espirometries (requereixen un esforç). 
 
EN QUÈ LI BENEFICIARÀ: 
Permetrà el diagnòstic d'asma bronquial. Proporciona la indicació del tractament més adequat. 
 
ALTRES ALTERNATIVES DISPONIBLES EN EL SEU CAS: 
Depèn de cada cas particular. 
En el seu cas: 
 
 
QUINS RISCOS TÉ: 
Qualsevol actuació mèdica té riscos. La major part de les vegades els riscos no es materialitzen, i la 
intervenció no produeix danys o efectes secundaris no desitjats. Però a vegades no és així. Per 
aquest motiu és important que vostè conegui els riscos que poden aparèixer  en aquest procés o 
intervenció. 
 
ELS MÉS FREQÜENTS: 
Tos, opressió al pit i lleu dificultat respiratòria.  
A vegades pot produir sensació de calor, suor o mareig. Pot aparèixer en persones sensibles a certes 
situacions (anàlisi de sang, visió de sang, dolor, etc.). 
 
ELS MÉS GREUS: 
És excepcional que es produeixi un atac sever d'asma amb insuficiència respiratòria, espasme de la 
glotis i espasme coronari.  
 
ELS DERIVATS DELS SEUS PROBLEMES DE SALUT: 
 
 
 
 
 



GABINET D’ESPECIALITATS MÈDIQUES ASSOCIADES, GEMA, S.L. 
Carrer Nou, 13-15, 08301 Mataró. Tel. 93 796 44 44 Fax 93 796 02 01  info@gemasl.com www.gemasl.com 

2

 
 

 

 
CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA PROVA DE 

PROVOCACIÓ BRONQUIAL INESPECÍFICA  
 

  
 
 
 
SITUACIONS ESPECIALS  QUE CAL TENIR EN COMPTE:  
Diabetis, obesitat, hipertensió, anèmia, edat avançada, malalties cardiopulmonars i altres situacions, 
poden augmentar la freqüència o la gravetat de riscos o complicacions. També ens ha de comunicar: 
-Si ha pres o està prenent alguna medicació o anticoagulants. 
-Si existeix possibilitat d'embaràs.  
-Si ha utilitzat inhaladors en les darreres 24 hores. 
-Si pateix arítmies cardíaques o si fa poc ha tingut un infart de miocardi, accident vasculocerebral o 
crisi d'hipertensió arterial.  
-Antecedents d'al·lèrgies a medicaments, hipersensibilitat a la histamina o fàrmacs colinèrgics. 
 
ALTRES INFORMACIONS D’INTERÉS (a considerar per el/ la professional): 
 
 
 
 
 
 
SIGNATURA DEL CONSENTIMENT: Després de llegir aquest full informatiu i de realitzar les 
preguntes que desitgi, ha de signar un full de consentiment autoritzant la tècnica proposada. 
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ACCEPTACIÓ/DENEGACIÓ DE CONSENTIMENT, SIGNATURES I POSSIBILITAT 

DE REVOCACIÓ 

 

DATA:.........../ .........../ ............. 
 
Sr./Sra./......................................................................................................................................................
(NOM I COGNOMS DEL PACIENT)    D.N.I.: ….................................  
 
Sr./Sra./......................................................................................................................................................
(NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT LEGAL/FAMILIAR/PERSONA AMB ALTRE VINCULACIÓ DE FET 
(incapacitat del pacient per consentir o denegar, ja sigui per minoria d'edat, incapacitat legal o incompetència, 
indicació del caràcter amb què intervé (pare, mare, tutor, etc.)) 

D.N.I.: ……........................... 
 

NOM DEL PROFESSIONAL SANITARI QUE INFORMA: 

Sr./Sra./......................................................................................................................................................
ESPECIALITAT.............................................................................Nº COL·LEGIAT: ................................ 
 
Declaro que: 
He estat informat/da de manera comprensible de la naturalesa i els riscos del procediment esmentat, 
així com de les seves alternatives.  
Estic satisfet/ta amb la informació rebuda. He pogut  formular totes les preguntes que he cregut 
convenients, i m’han estat aclarits tots els meu dubtes. 
Conseqüentment, dono el meu consentiment per a la seva realització sabent que puc revocar-lo en 
qualsevol moment  signant la denegació/ revocació si arribés el cas. 
Si sorgís alguna situació d'urgència, que requerís algun procediment diferent del que he estat 
informat, autoritzo a l'equip mèdic a realitzar-lo  sense consentiment previ. 
 
Signatura del Pacient  Signatura Representant Legal   Signatura del Professional 
 
 
 
 
 
 
 

DENEGACIÓ O REVOCACIÓ DE CONSENTIMENT 

Després de ser informat/da de la naturalesa i riscos del procediment proposat, manifesto de forma 
lliure i conscient  la meva DENEGACIÓ/REVOCACIÓ DE CONSENTIMENT per a la seva realització, 
fent-me responsable de les conseqüències que puguin derivar-se d’aquesta decisió. 
 
Signatura del Pacient  Signatura Representant Legal   Signatura del Professional 
 

 

 

 

 


