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EKG, registrering av symptom Zenicor

Registreringstiden är:

☐

2 veckor

☐

4 veckor

Undersökningen tar vanligen cirka 30
minuter.

Förberedelse för undersökningen
På undersökningsmorgonen kan du äta och
dricka normalt och ta dina mediciner som
vanligt

Undersökning
Genom undersökningen klarläggs om ditt
tidvis återkommande symptom beror på
funktionsstörningar i hjärtat.
Du får med dig en apparat som påminner om
en mobiltelefon, och den registrerar hjärtfilm
via fingertopparna.

På undersökningsenheten får du träna och
lära dig att använda apparaten. Det är viktigt
att följa anvisningarna noggrant för att få ett
resultat av så hög kvalitet som möjligt. Var
lugn och koncentrerad när du gör
registreringen.

Registreringsapparaten används i 2–4 veckor
beroende på förekomsten av symptom. Tiden
kan kortas ner om du har mycket symptom på
kortare tid. Detta måste du komma överens
om med undersökningsenheten. När du har
symptom tar du EKG enligt anvisningar.
Skriv in ditt symptom i dagboken direkt efter
att du tryckt på knappen. Dessutom mäter du
EKG och skickar resultatet dagligen fast du
inte har symptom.
Under registreringen är det viktigt att du
håller dig till din vanliga dagsrytm och utför
dagliga sysslor som vanligt, och att du söker
dig till situationer där symptomen visar sig
Apparaten får inte bli blöt.
Undersökningsapparaten återlämnas till
undersökningsenheten där du fick den. Tid
för återlämning bestäms när du får
apparaten.

Exempel på ifyllnad av dagboken:
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Datum
21.1.
21.1.
22.1.
22.1.
23.1.
23.1.
24.1.
24.1.
27.1.
31.1.
1.2.
2.2.

Tid
7.37
21:30
7.17
22:30
7.30
21:30
8.05
22.00
21.51
9.10
7.14
10.02

Syptom
test
test
test
test
test
test
test
test
hjärtklappning
test
smärtor i bröstet
andnöd
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Annat att beakta
Ta med dig FPA-kort eller identitetskort.
Du får undersökningsresultaten av läkaren
som vårdar dig.
Om du inte vet hur du får resultaten, fråga
polikliniken eller avdelningen som skickade
dig till undersökningen.

Om du inte kan komma till undersökningen,
vänligen rapportera det så snart som möjligt
till din prövning ställe.
Inga separata avgifter tillkommer för
undersökningen.
Om inte den reserverade undersökningen
annulleras uppbärs en separat straffavgift.
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