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EKG, oireen aikainen rekisteröinti Zenicor 

Rekisteröintiaika on: 

☐ 
2 viikkoa

☐ 
4 viikkoa

Varaa tutkimuksessa käyntiin aikaa noin 30 

minuuttia. 

Tutkimukseen valmistautuminen 

Tutkimuspäivänä saat syödä ja juoda sekä 

ottaa lääkkeesi normaalisti.  

Tutkimus 

Tutkimuksella selvitetään, johtuuko kokemasi 

kohtauksittain esiintyvä oire sydämen 

toimintahäiriöistä. 

Saat mukaasi matkapuhelimen kaltaisen 

laitteen, joka rekisteröi sydänfilmiä 

sormenpäistä. 

Sinulle opetetaan tutkimusyksikössä laitteen 

käyttö ja saat harjoitella sitä. Ohjeiden 

huolellinen noudattaminen – etenkin 

rauhallisuus ja keskittyminen 

näytteenottovaiheessa – on tärkeää 

laadukkaan näytteen saamiseksi.  

Rekisteröintilaitetta pidetään 2 – 4 viikkoa 

riippuen oireiden esiintymisestä. Aikaa 

voidaan lyhentää, jos oireita esiintyy 

runsaasti lyhemmässä ajassa. Tämä pitää 

sopia tutkimusyksikön kanssa. Oireen 

ilmaantuessa otat EKG-näytteen annettujen 

ohjeiden mukaan. Kirjaa kokemasi oire 

päiväkirjaan heti napin painalluksen jälkeen. 

Lisäksi otat päivittäin näytteen ja lähetät sen, 

vaikka oiretta ei esiintyisikään. 

Rekisteröinnin aikana on tärkeää, että 

noudatat tavanomaista päivärytmiäsi ja 

suoritat jokapäiväiset askareesi totutulla 

tavalla pyrkien kuitenkin tilanteisiin, joissa 

oire ilmaantuu. Laitetta ei saa kastella. 

Tutkimuslaite palautetaan 

tutkimusyksikköön, josta laite annettiinkin. 

Palautusaika sovitaan tutkimuslaitteen annon 

yhteydessä. 

Esimerkki päiväkirjan täytöstä: 

No Päivä Kellonaika Oire 

1 21.1. 7.37 testi 
2 21.1. 21:30 testi 
3 22.1. 7.17 testi 
4 22.1. 22:30 testi 
5 23.1. 7.30 testi 
6 23.1. 21:30 testi 
7 24.1. 8.05 testi 
8 24.1. 22.00 testi 
9 27.1. 21.51 tykytystä 
10 31.1. 9.10 testi 
11 1.2. 7.14 rintakipua 
12 2.2. 10.02 hengenahdistus 
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Ota huomioon 

Ota mukaasi Kela- tai henkilökortti. 

Saat tutkimuksen vastaukset lääkäriltä, joka 

hoitaa sinua. 

Jos et tiedä, kuinka saat vastaukset, kysy siltä 

poliklinikalta tai osastolta, josta sinut 

lähetettiin tutkimukseen.  

Jos et pääse tulemaan sinulle varattuna 

aikana, ilmoita siitä mahdollisimman pian 

tutkimuspaikkaasi. 

Tutkimuksesta ei tule erillistä maksua.  

Peru aika, jos et pääse tulemaan.  

Jos et peru aikaa, sinulta peritään 

sakkomaksu.
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