Undersøgelse af hjertet med ultralyd
Du skal have lavet en ultralydsundersøgelse af hjertet. Undersøgelsen kaldes også for ekkokardiografi.
Ekkokardiografi er en undersøgelse, hvor hjertets bevægelser og indre strukturer undersøges ved hjælp af
lydbølger.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Du bliver modtaget af en sygeplejerske eller en læge,
som gør dig klar til undersøgelsen.
Du får taget hjertediagram (EKG) og målt blodtryk.
Du bliver tilkoblet en hjerteskanner via 3 små elektroder, så vi kan følge din hjerterytme.
Du skal have bar overkrop under undersøgelsen.
Du skal ligge på venstre side med venstre hånd
under hovedet.

EFTER UNDERSØGELSEN

Du får smurt gel på brystkassen, så skanneren
bedre kan modtage hjertets elektriske impulser,
og så optageren lettere kan glide hen over huden.

Der er ingen forholdsregler efter undersøgelsen, og
du kan tage hjem umiddelbart efter.

Under undersøgelsen placerer lægen et ultralydshoved – også kaldet en transducer - midt på din
brystkasse. Ved at bevæge transduceren mod forskellige dele af dit hjerte kan lægen danne sig et detaljeret billede af forholdene i hjertet.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG

Undersøgelsen varer ½-1 time. Den er som regel
smertefri, men kan være lidt generende, hvis du har
muskelinfiltrationer i brystmuskulaturen.

Smør dig ikke med creme
Undlad at smøre creme eller bodylotion på overkroppen før undersøgelsen, da det gør det svært at få
elektroderne til at sidde fast på din hud.

Du får svar på undersøgelsen med det samme. Det
er derfor en god idé at tage en pårørende med, som
også kan høre svaret.

Tag din vanlige medicin
Du skal tage din medicin, som du plejer. Medbring
venligst en opdateret liste over den medicin, du tager.

Tag tøj på, som er let at tage af
Du skal have tøjet af overkroppen, så det vil være en
fordel, hvis du har tøj på, som er let at tage af.
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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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