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Prova de Basculació 
 
QUÈ ÉS UNA PROVA DE BASCULACIÓ? 

La PROVA DE BASCULACIÓ és un examen mèdic de provocació 
de la síncope vagal, consisteix en  reproduir de la manera més 
semblant possible, els símptomes que vostè nota quan es mareja o 
perd el coneixement. 

El procediment és senzill i es realitza col·locant el pacient estirat cap 
per amunt en una llitera o taula de basculació, que té la capacitat 
d'inclinar i canviar de posició per a poder incorporar-se. 
Mitjançant connexions a un ordinador es registra la seva tensió 
arterial, la freqüència cardíaca (pols) i el registre del seu 
electrocardiograma. 
 
 
PREPARACIÓ PREVIA? 

• No necessita preparació prèvia. El dia de la prova ha de venir en dejú de 8 hores,  vestit 
amb roba còmoda 

 
 
COM ARRIBAR A LA UNITAT DE ARITMIES? 

• La realització de la prova de basculació es realitza a la unitat d'Arítmies / Electrofisiologia, 
situada a la planta baixa de l'hospital del Mar, al passadís exterior de la Unitat de Cures 
Intensives. 

• Vostè haurà d'esperar a la sala d'espera de la Unitat de Cures Intensives (planta baixa, 
passadís central), on el personal d'infermeria el localitzarà, per acompanyar-lo a la Unitat 
d'Arítmies. 

• Si vé acompanyat, aquests hauran de romandre a la sala d'espera fins que finalitzi l'examen. 

 

 

DESPRÉS DE LA PROVA DE BASCULACIÓ  

• Un cop finalitzat l'examen vostè i els seus acompanyants rebran informació mèdica sobre 
els resultats obtinguts, i se li donarà un informe mèdic. 

• Durant les primeres hores pot sentir sensació de fatiga, cansament lleu i / o mal de cap; 
aquests símptomes desapareixeran en les següents hores. 

• Pot reiniciar les seves activitats diàries després de la realització de l'examen. 

• Haurà de menjar el més aviat possible. 

•  No pot conduir cap tipus de vehicle durant la prime ra hora després de la prova. 

 

 

Per a qualsevol dubte li aconsellem que es posi en contacte amb nosaltres a través de qualsevol d'aquests 
dos números de telèfon: 932483142 o 932483489, de 8 a 17 hores de dilluns a divendres.  


