Patientvejledning
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Arbejdselektrokardiogram

Formål med
undersøgelsen
Et Arbejds-EKG (elektrokardiogram)
viser, om ilt- og blodforsyningen til
hjertemusklen er tilstrækkelig under
fysisk belastning. Undersøgelsen
kan derfor påvise eventuelletegn på
forsnævringer/forkalkningeri krans
pulsåren, som er et forstadie til blodprop i hjertet.

Metode
Undersøgelsen foregår på en
motionscykel, som er forbundet med
et EKG-apparat. Belastningen på
cyklenøges gradvist, mens blodtryk,
puls og hjerterytme registreres.

Forberedelse
Tøj
Det kan være hensigtsmæssigt at
medbringe træningstøj eller løst
siddende tøj. Sokker eller flade sko er
mest velegnede til testen.

Varighed
Cykeltesten varer 10 - 15 minutter og
overvåges af en speciallæge.
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Reaktioner
Undersøgelsen er normalt ikke forbundet med gener eller komplikationer, men:
• Det er sandsynligt, at du i løbet af
undersøgelsen bliver meget varm og
svedig.
• Hvis du lider af hjertekrampe
(angina pectoris), kan belastningen fremprovokere et anfald, og
undersøgelsen stoppes.
• Hvis du har dårlige knæ eller lignende problemerer det muligt, at du
ikke kan gennemføre undersøgelsen
fuldt ud.

Efter undersøgelsen
Det er muligt at benytte Alerissbadefaciliteter efter undersøgelsen. Du er
velkommen til at låne håndklæde af
hospitalet.

Undersøgelses
resultatet
Udholdenhed er afgørende for
undersøgelsesresultatet, så det er
vigtigt, at du cykler så længe som
muligt. Lægenvil vurdere under
søgelsen med det samme og råde og
vejlede dig ud fra dette.

Svar på undersøgelsen
og opfølgning/videre
plan
Du får svaret på undersøgelsen
straks efter undersøgelsen og aftaler
den eventuelle videre plan med
speciallægen, hvis der er behov for
yderligere.
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