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CONSENTIMENT INFORMAT PER A L’ERGOMETRIA 

(PROVA D’ESFORÇ)  
 

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: 
És una prova que es realitza a pacients amb malalties del cor, o amb sospita de malaltia de les 
artèries coronàries. Permet conèixer de forma més encertada la malaltia que té o valorar el millor 
tractament a seguir. 
Es tracta de comprovar la resposta del cor a l’exercici físic controlat (ergometria). També serveix per 
valorar la capacitat global del seu organisme davant d’aquest esforç i poder mesurar, si es dóna el 
cas, el consum d’oxigen respirat. 
 
COM ES REALITZA: PROCEDIMIENT 
Es realitza caminant sobre una cinta rodant (o pedalejant a una bicicleta o en un aparell específic). 
Progressivament s’augmenta la velocitat, la pendent de la cinta, el nivell de càrrega de la bicicleta o 
de la cinta de l’ergòmetre, en períodes de temps controlats pels professionals que estan realitzant la 
prova.  
Durant l'exploració es controla la pressió arterial, la freqüència cardíaca i l’electrocardiograma 
(l’activitat del cor), per analitzar les seves variacions. La prova s’aturarà si apareixen símptomes o 
signes alarmants.  
 
QUINS EFECTES LI PRODUIRÀ:  
Pot sentir cansament muscular, mareig, dolor al pit, dolor a les cames, sensació d’"ofec". També pot 
tenir oscil·lacions a la tensió arterial, alteracions en el ritme cardíac, que s’alleugereixen o 
desapareixen una vegada es deixa de fer l’activitat física a la que se li està sotmetent. 
 
EN QUÈ LI BENEFICIARÀ: 
En el seu estat clínic actual, els beneficis derivats de la realització d’aquest prova superen als 
possibles riscos. Pel que se li indica la conveniència que li sigui practicada per valorar la seva situació 
actual i adequar el millor tractament  per a vostè. 
 
ALTRES ALTERNATIVES DISPONIBLES EN EL SEU CAS: 
Depèn de la patologia que vostè pateixi. En alguns casos es poden utilitzar altres tècniques 
diagnòstiques com la medicina nuclear o l’ecocardiograma amb estrès farmacològic.  
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: 
En general, són problemes lleus com: 
-Baixada de la tensió arterial. 
-Marejos. 
-Sudoració. 
Acostumen a remetre a l’adoptar una posició adequada del cos que el professional li indicarà. 
 
ELS MÉS GREUS:  
En general, són problemes poc freqüents com: 
-Alteracions greus del ritme cardíac.  
-Esvaïments, infart de miocardi o insuficiència cardíaca. 
-De forma molt excepcional hi ha risc de mort, es produeix en 1 persona de cada 10.000  que es 
realitza la prova.  
 
ELS DERIVATS DELS SEUS PROBLEMES DE SALUT: 
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CONSENTIMENT INFORMAT PER A L’ERGOMETRIA 

(PROVA D’ESFORÇ)  
 

SITUACIONS ESPECIALS  QUE CAL TENIR EN COMPTE:  
Poden existir circumstàncies que augmentin la freqüència i gravetat de riscos i complicacions a causa 
de malalties que vostè pateixi. Aquestes circumstàncies han de ser comunicades al seu metge, 
perquè siguin valorades. És important conèixer les seves possibles al·lèrgies a medicaments, si té 
alteracions de la  coagulació de la sang i les malalties que pateixi. També comuniqui els medicaments 
que estigui prenent o qualsevol altra circumstància.  
 
 
ALTRES INFORMACIONS D’INTERÉS (a considerar per el/ la professional): 
 
 
 
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 permetre o denegar, ja sigui per la 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./.....................................................................................................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 
 


