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ERGOMETRIA FARMACOLÒGICA AMB DIPIRIDAMOLE 
 
Què és? 
És una prova diagnòstica per a pacients amb alguna malaltia de les artèries coronàries o 
amb sospita de patir-ne. 
 
Per a què serveix? 
Aquesta prova permet comprovar la capacitat de contracció del cor després 
d’administrar un fàrmac. Habitualment es decideix fer-la quan la prova d’esforç 
convencional no es pot dur a terme per qualsevol motiu (normalment per la dificultat 
per deambular). 
 
Com es duu a terme? 
Heu d’estar en dejú i ajagut/ajaguda. Durant sis minuts us injectaran en una vena una 
substància (dipiridamole) per mitjà d’una infusió de sèrum, la qual cosa produirà al cor 
canvis equivalents als que s’aconseguirien després de fer exercici. Una vegada acabada 
la infusió i després de deu minuts des del començament, aproximadament, podria fer 
falta administrar-vos una altra substància (atropina) per completar-la. Després, la prova 
acabarà administrant-vos un antídot del dipiridamole (aminofilina). Tot el temps us 
hauran controlat la pressió arterial i l’electrocardiograma. 
 
Quins riscs té? 
Hi poden aparèixer símptomes (angina de pit, cefalea, mareig, nàusees) o signes (rubor 
facial, hipotensió arterial), que normalment desapareixen pocs minuts després d’haver 
acabat la prova. En certs casos de malaltia coronària important, es poden presentar 
trastorns del ritme cardíac greus, síncope i, molt ocasionalment, infart de miocardi o 
insuficiència cardíaca; el risc de mort és excepcional (un cas de cada deu mil). Altres 
riscs o complicacions que hi podrien aparèixer, ateses la vostra situació clínica i les 
vostres circumstàncies personals, són ........................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ . 
 
En el vostre estat clínic actual, els beneficis derivats d’aquesta prova superen els 
possibles riscs; per aquest motiu és convenient que us hi sotmeteu. Si hi apareixen 
complicacions, el personal mèdic i d’infermeria que us atén està capacitat i disposa dels 
mitjans per intentar resoldre-les. Tot i això, abans de signar aquest formulari no 
dubteu de demanar qualsevol aclariment addicional. 
 
Hi ha alternatives? 
Aquesta exploració proporciona dades molt útils quan la prova d’esforç convencional 
no els aporta de manera concloent o no es pot dur a terme per qualsevol motiu. 
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DECLARACIONS I SIGNATURES 
 

Pacient 
 
El Dr. / La Dra ..........................................................................................  m’ha explicat satisfac-
tòriament què és, com es duu a terme i per a què serveix una ergometria 
farmacològica amb dipiridamole. També m’ha indicat els riscs i les possibles molèsties o 
complicacions que podria implicar i m’ha assegurat que és el procediment més adequat 
per a la meva situació clínica actual. 
 
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 una ergometria farmacològica amb dipiridamole. Tot i així, sé que 
puc revocar aquest consentiment en voler. 
 
 
(rúbrica) 
 
 
       
Representant legal 
 
El Dr. / La Dra ........................................................................................... m’ha explicat satisfac-
tòriament què és, com es duu a terme i per a què serveix una ergometria 
farmacològica amb dipiridamole. També m’ha indicat els riscs i les possibles molèsties o 
complicacions que podria implicar i m’ha assegurat que és el procediment més adequat 
per a la situació clínica actual de 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 una ergometria farmacològica amb 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 
procediment d’ergometria farmacològica amb dipiridamole i sobre els riscs que suposa 
i les alternatives de què disposa. 
 
(rúbrica) (núm. de col·legiació) 

 
 

nom i llinatges



 
 
 

 

Text revisat el 26/10/2011 
3 

DADES D’IDENTIFICACIÓ 
 
Nom del 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 
 
 
.................................................................... 

 


