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PROVA D’ESFORÇ COMPLETA AMB CERTIFICAT MÈDIC.
1- ECOCARDIOGRAMA

És una prova diagnòstica fonamental perquè ofereix una imatge en moviment
del cor. Mitjançant ultrasons, l’ecocardiografía aporta informació sobre la
forma, grandària, funció, força del cor, moviment i grossor de les seves parets
i el funcionament de les seves vàlvules. A més, pot aportar informació de la
circulació pulmonar i les seves pressions, la porció inicial de l’aorta i veure si
existeix líquid al voltant del cor (vessi pericárdic).

2- ECG
Prova que registra l’activitat elèctrica del cor que es produeix en cada batec
cardíac. Aquesta activitat elèctrica es registra des de la superfície corporal del
pacient i es dibuixa en un paper mitjançant una representació gràfica o traçat,
on s’observen diferents ones que representen els estímuls elèctrics de les
aurícules i els ventricles.

3- ERGONOMETRIA
Coneguda també com a prova d’esforç, consisteix en la realització d’exercici
físic en tapís rodant o bicicleta estàtica amb finalitats diangnóstics o per valorar el pronòstic de la malaltia coronària en estudi o ja diagnosticada anteriorment.
L’ergometría o prova d’esforç és una tècnica diagnòstica fonamental que
s’utilitza principalment per al diagnòstic de l’angina de pit en pacients amb
dolor toràcic i per valorar la resposta del cor davant l’exercici. El seu ús en la
malaltia coronària es fonamenta en la capacitat de posar de manifest alteracions cardiovasculars no presents mentre el pacient està en repòs i que
poden ocórrer amb l’exercici físic.

4- CONTROL METABÓLIC PER DXA
Mitjançant l’estat metabòlic podràs obtenir una informació de com
està el teu cos. Sabràs la quantitat (en Kg) de muscle+aigua i greix
que tens a les cames , braços, pit, abdomen. Aquesta mesura et pot
servir com a punt de referència per la pròxima competició, o per
observar en quina àrea has de millorar realitzant un entrenament
específic.
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