Undersøgelse af hjerterytmen (Cardiocall)
Du skal have undersøgt din hjerterytme med en
Cardiocall-optager. Optageren er programmeret til at
optage hjerterytmen, når du aktiverer den med et tryk.
Du skal aktivere den, når du får nogle af de symptomer, du er henvist til os for.

NÅR DU KOMMER HJEM

Formålet med optagelsen er at afsløre, om eventuelle
symptomer som fx svimmelhed, besvimelse og kraftig
hjertebanken skyldes din hjerterytme.

Tag optageren af, når du går i bad
Optageren kan ikke tåle vand, så du skal tage den af,
når du går i bad.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Forløbet af undersøgelsen er som følger:
Du bliver modtaget af en sygeplejerske.
Du får taget et hjertediagram (EKG).
Du får Cardiocall-optageren sat på med små plastre og elektroder på brystkassen, eller du vil blive
instrueret i, hvordan du bruger trådløs optagelse.
Det er individuelt, hvor længe man skal have optageren på.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Smør ikke creme på brystkassen
Undlad at smøre dig med bodylotion eller creme før
undersøgelsen, da det gør det sværere at få optageren sat på.
Tag løstsiddende tøj på
Du skal have tøjet af overkroppen, så det vil være en
fordel, hvis du har tøj på, som er let at tage af.
Kvinder må gerne beholde deres bh på under undersøgelsen.

Bær optageren i en stofpose
Du skal altid bære Cardiocall-optageren i den stofpose, du får udleveret.

Notér tidspunkter og symptomer
Du skal udfylde det skema, du har fået af os.
Notér tidspunktet for, hvornår du laver en optagelse,
samt hvilke symptomer du har på det pågældende
tidspunkt.
Lav det, du plejer
Det er vigtigt for undersøgelsesresultatet, at du laver
det, du er vant til, i undersøgelsesperioden.
Aflevér optageren til aftalt dato
Du skal aflevere optageren i receptionen på 202b.
I aftentimerne kan optageren afleveres i Hjertemedicinsk Sengeafsnit 202a på det tidspunkt, vi har aftalt.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN
Hvordan du får svar på undersøgelsen, afhænger af,
hvorfor undersøgelsen laves. Du får enten svar på
undersøgelsen i forbindelse med anden undersøgelse, per brev eller hos din egen læge. Når du får optageren på, informerer vi dig om, hvordan du kan forvente at få svar.
Vi sender svaret til din egen læge efter cirka 14 dage,
medmindre du ikke ønsker det.
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KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Hjertemedicinsk Afsnit
Tlf. 97 64 08 39
Vi træffes bedst:
Mandag – fredag 7.00 – 19.00
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