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DOCUMENT DE CONSENTIMENT INFORMAT PER A 

L’ESTUDI DE LA SON 
 

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: 
Els estudis de la son són uns procediments diagnòstics que tracten d’avaluar l’existència i la gravetat 
de malalties que passen quan s’està adormit. 
 
 
COM ES REALITZA: PROCEDIMENT 
En termes generals consisteix en els registres de diferents senyals biològiques (exemple 
electrocardiograma) detectades mitjançant dispositius que es col·loquen a la superfície corporal (per 
exemple, elèctrodes, bandes, etc.) i el nombre del qual variarà en funció de la malaltia que es pretén 
diagnosticar. Amb freqüència aquests estudis també es fan per valorar l’eficàcia del tractament de les 
apnees de la son amb CPAP (pressió a la via aèria positiva contínua). Aquest dispositiu consisteix en 
una turbina que expulsa aire a pressió. Aquest aire entra per una mascareta col·locada sobre el nas, 
evitant el desenvolupament de les apnees. 
 
 
QUINS RISCOS TÉ: 
Al tractar-se de registres de variables que fisiològicament produeix el seu propi cos, els efectes 
indesitjables derivats del procediment són infreqüents i poden ser deguts a hipersensibilitat o irritació 
de la pell a la substància que s’utilitza per aconseguir l’adhesió dels elèctrodes a la pell o irritació de 
mucoses o empitjorament de malalties respiratòries (exemple: asma) degut al seu intens olor. 
En el cas de que s’utilitzi CPAP, poden presentar-se efectes indesitjables com molèsties al nas o 
cara, sequedat de nas o boca, obstrucció nasal, rinorrea, epistaxi, conjuntivitis, otàlgia, molèsties al 
pit, cefalees, claustrofòbia o sensació d’asfixia. 
 
 
SITUACIONS ESPECIALS QUE S’HAN DE TENIR EN COMPTE: 
Poden existir circumstàncies que augmenten la freqüència i gravetat dels riscos i complicacions a 
causa de malalties que vostè ja 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. Comuniqui també els 
medicaments que estigui prenent o qualsevol altra circumstància. 
 
 
ALTRES INFORMACIONS D’INTERÉS (a considerar per el/ la professional): 
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DOCUMENT DE CONSENTIMENT INFORMAT PER A  

L’ ESTUDI DE LA SON 
 

 
 
 
 
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./......................................................................................................................................................
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 
 

 

 
 


