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ECOCARDIOGRAMA D’ESTRÈS FARMACOLÒGIC 
 
Què és? 
Un ecocardiograma d’estrès amb dobutamina/dipiridamole és una prova que consisteix 
a visualitzar el cor per mitjà d’ultrasons mentre s’administra una medicació que fa que 
aquest òrgan treballi amb més velocitat i intensitat. 
 
Com es duu a terme? 
Estareu ajagut/ajaguda en una llitera, us col·locaran un sèrum al braç per mitjà d’un 
degotador, elèctrodes per veure l’electrocardiograma i un maniguet per mesurar la 
pressió arterial. Us faran diverses ecografies mentre us administren el fàrmac 
(dobutamina o dipiridamole) per mitjà del sèrum. La durada aproximada de l’estudi és 
de 30-45 minuts. 
 
Quins riscs té? 
De vegades fa falta afegir-hi un contrast per visualitzar millor el cor. Per això podríeu 
notar sensació de formigueig a la cara, calor, mareig, fatiga o palpitacions durant alguns 
segons, i també dolor toràcic. Tot i que també poden aparèixer altres complicacions 
més greus (arítmies, xoc, infart), són excepcionals i, a més, disposam dels mitjans 
humans i tècnics necessaris per solucionar-les immediatament. 
 
Hi ha alternatives? 
Si abans de signar aquest consentiment necessitau més informació, no dubteu de 
demanar-ne. Si, a més, voleu saber les alternatives a l’ecocardiograma d’estrès amb 
fàrmacs, no passeu pena de demanar-ho: us atendrem amb molt gust. 
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DECLARACIONS I SIGNATURES 
 
Pacient 
 
El Dr. / La Dra. .............................................................  m’ha explicat satisfactòriament què 
és, com es duu a terme i per a què serveix un ecocardiograma d’estrès amb fàrmacs. 
També m’ha indicat els riscs i les possibles molèsties o complicacions que podria 
implicar. 
 
He comprès perfectament tot el que m’ha explicat i per això don el meu consentiment 
perquè el Dr. / la Dra. ...........................................................................................  i el personal 
que l’assisteix em facin un ecocardiograma d’estrès amb dobutamina o dipiridamole. 
Tot i així, sé que puc revocar aquest consentiment en voler. 
 
 
(rúbrica) 
 
 
Representant legal 
 
El Dr. / La Dra. ..............................................................  m’ha explicat satisfactòriament què 
és, com es duu a terme i per a què serveix un ecocardiograma d’estrès amb fàrmacs. 
També m’ha indicat els riscs i les possibles molèsties o complicacions que podria 
implicar per a la persona que represent. 
 
He comprès perfectament tot el que m’ha explicat i per això don el meu consentiment 
perquè el Dr. / la Dra. .............................................................................................. i el personal 
que l’assisteix facin un ecocardiograma d’estrès amb dobutamina o dipiridamole a la 
persona que represent. Tot i així, sé que puc revocar aquest consentiment en voler. 
 
 
(rúbrica) 
 
 
Metge/metgessa 
 
 
.................................................................................................................................... ,  he informat 
el/la pacient i/o el seu representant legal sobre el propòsit i la naturalesa del proce-
diment d’ecocardiograma d’estrès amb dobutamina o dipiridamole i sobre els riscs que 
suposa i les alternatives de què disposa. 
 
(rúbrica) (núm. de col·legiació) 
 

nom i llinatges
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DADES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Nom del / de la pacient .................................................................................................................... 

Edat ....................  Sexe  home  dona  

Hospital Son Llàtzer. Historia clínica núm. .............................  Núm. d’habitació: .................. 

Servei de Cardiologia. Data [DD/MM/AAAA] .......................................  Hora ............................... 

Localitat: Palma 

 
 
NOTA 
 
Si, davant de testimonis, no acceptau signar aquest consentiment, ho heu de fer 
constar: 
 
................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 
 
Nom, signatura i document d’identitat de dos testimonis 
 
Testimoni 1 Testimoni 2 

Nom i llinatges 
 
 
...........................................................................................  

Nom i llinatges 
 
 
............................................................................................ 

 
Rúbrica 

 
Rúbrica 

Document d’identitat 
 
 
.....................................................................  

Document d’identitat 
 
 
.................................................................... 

 


