Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Chrudimská nemocnice
Václavská 570, 537 27 Chrudim
IČO 27520536

INFORMACE PRO PACIENTA PŘED ERGOMETRICKÝM VYŠETŘENÍM
Pracoviště: kardiologická ambulance, Chrudimská nemocnice

štítek

Na vyšetření se dostavte dne: ……………………………… v hodin: ..………….…
Vážená paní, pane,
rozhodl/a jste se podrobit ergometrickému vyšetření srdce. Toto vyšetření zkoumá vliv tělesné zátěže na
Váš srdečně cévní systém.
Jedná se o vyšetření k posouzení reakce kardiovaskulárního aparátu na zátěž se zaměřením na odhalení možné
ischemické choroby srdeční u doposud zdravých jedinců, nebo posouzení tolerance zátěže u nemocných s již
proběhlým infarktem myokardu. Zjištěné informace nám slouží k upřesnění diagnózy nebo ke zhodnocení léčby.
Některé ze srdečních patologií nejsou na klidovém EKG zjistitelné a ozřejmí se právě až při zvýšené zátěži.
Toto vyšetření trvá cca 20 minut.
Vyšetření je nebolestivé.
Před tímto vyšetřením budete ošetřujícím lékařem informován/a o povaze jeho přínosu ke zjištění příčiny Vašich
obtíží, o jeho výhodách a nevýhodách oproti jiným vyšetřovacím postupům.
Důvody k vyšetření:
Důvodem k provedení tohoto specializovaného vyšetření je podrobná analýza funkce srdečního svalu během
definované zátěže - šlapání na rotopedu při současné monitoraci EKG křivky a měření krevního tlaku s postupnou
zátěží.
Technika vyšetření:
Vyšetření se skládá z trvalého šlapání na ortopedu sledování EKG křivky a opakovaných měření krevního tlaku.
Nejdříve v klidu a dále při jízdě na bicyklovém ergometru za postupného zvyšování zátěže.
Příprava před vyšetřením:
Příprava před tímto vyšetřením není prakticky žádná.
Prosíme Vás, v den vyšetření si s sebou přineste:
sportovní obuv (tenisky, cvičky apod.),
pohodlný oděv (tepláky, trenýrky apod.),
soupis léků, který pravidelně užíváte.
Před tímto vyšetřením můžete normálně jíst i pít. Pokud kouříte smíte i kouřit.
Průběh vyšetření:
Prosíme Vás, aby jste nám při vyšetření včas hlásili jakékoliv změny Vašeho zdravotního stavu (celková únava,
bolesti dolních končetin, zadýchání apod.).
Po ukončení zátěže si budete moci v klidu odpočinout.
V případě Vašeho náhlého onemocnění (chřipka, angína apod.) volejte na telefonní čísla:
469 653 319, 469 653 366
abychom mohli s Vámi domluvit jiný termín vyšetření.
Děkujeme
primář interního oddělení MUDr.Tomek Tomáš
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