Cardiologia
Atenció ambulatòria
Telèfon: 93 889 11 11

Coronariografia
En què consisteix la prova?
La coronariografia o cateterisme és una prova per avaluar l’estat de les artèries del cor.
La prova es duu a terme a l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona (carrer de
Villarroel, núm. 170, de Barcelona), Escala 3, Planta 6.
La secretària de Cardiologia d’aquest centre us avisarà per telèfon del dia en què us faran
la prova i de l’hora en què us vindrà a buscar l’ambulància al domicili.
Quina preparació heu de fer?
Uns dies abans de la prova, us faran una analítica i un electrocardiograma a l’Hospital de
dia mèdic de l’Hospital Universitari de Vic (planta 3.2). La infermera de l’Hospital de dia
us contactarà per indicar-vos quan heu de venir.
Us donaran els resultats de les proves, un informe mèdic i el document de consentiment.
Guardeu el sobre amb la documentació i porteu-lo a Barcelona el dia de la prova.
El dia de la prova:
 Heu d’estar en dejú i portar roba còmoda i la medicació que preneu habitualment.
 A les 6:30 h del matí, aproximadament, una ambulància us vindrà a buscar a casa.
Podeu anar amb un acompanyant a l’ambulància.
 Recordeu portar el sobre amb la documentació.
Com us faran la prova?
S’administra anestèsia local i es fa una punxada a la zona del canell o bé de l’engonal. A
través d’aquesta via, s’introdueix un catèter que arriba al cor, on hi ha les artèries coronàries.
Es posa contrast iodat i es fan radiografies que permeten veure l’estat de la circulació.
Durada de la prova
La prova dura entre 30 i 45 minuts, si no hi ha complicacions. Tot i així, cal tenir en compte
que el temps entre que el pacient entra i surt depèn d’altres factors organitzatius.
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Què heu de fer després de la prova?
Un cop feta la prova, estareu ingressats unes hores a l’Hospital Clínic, fins al migdia o la
tarda. Després, tornareu en ambulància a l’Hospital Universitari de Vic.
 Si no us han realitzat cap procediment afegit, us quedareu en observació a l‘Hospital de
dia mèdic durant unes hores. Podreu marxar la mateixa tarda.
 Si us han practicat una revascularització per destapar una artèria o si us han punxat a
través de l’artèria femoral (a la zona de l'engonal), us quedareu ingressats a planta
fins al matí del dia següent.
Cal tenir en compte que la tornada a domicili és des de l’Hospital Universitari de Vic,
no des de Barcelona. Si és possible, tingueu previst un vehicle per tornar a casa.
Resultats
Els metges que us facin la prova us informaran del resultat. Se us donarà hora de visita a
Consultes Externes per explicar-vos els passos a seguir, segons els resultats de la prova.
Per qualsevol dubte, podeu trucar a l’Hospital de dia mèdic: 639 49 17 18

