Cardiologie

SA-ECG
signal averaged elektrocardiogram

Antonius Ziekenhuis is onderdeel van de Antonius Zorggroep

Binnenkort komt u naar de polikliniek Cardiologie voor een signal averaged
elektrocardiogram (SA-ECG). In deze folder vindt u meer informatie over dit
onderzoek. Het is goed u te realiseren dat voor u de situatie anders kan zijn
dan hier beschreven.

Doel

Een SA-ECG is een hartfilmpje waarbij wordt gezocht naar gebieden met een
trage geleiding. Als deze gebieden bestaan, kunnen deze hartritmestoornissen
veroorzaken. Uw arts heeft met u besproken waarom dit onderzoek bij u
wordt gedaan.
Afspraak …………………… om …………….. uur

Voorbereiding door de patiënt

U mag vóór het onderzoek gewoon eten en drinken en, als dat voor u van
toepassing is, uw gebruikelijke medicijnen innemen.

Het onderzoek

Op de dag van het onderzoek meldt u zich met uw identiteitsbewijs aan via
de aanmeldzuil in de hal van het ziekenhuis. Met het afspraakticket dat u uit
de aanmeldzuil krijgt, meldt u zich bij de zuil op de polikliniek Cardiologie.
Een doktersassistente voert het onderzoek bij u uit. Voordat het onderzoek
begint, wordt u gevraagd het bovenlichaam te ontbloten.
Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbed. Op uw borst en rug
worden elektroden geplakt. Via deze elektroden bent u verbonden met het
apparaat waarmee het elektrocardiogram gemaakt wordt. Bij heren
is het soms nodig wat borsthaar weg te scheren.
Gedurende het onderzoek vragen wij u heel stil en ontspannen op het
onderzoeksbed te blijven liggen. Bewegingen en spierspanning verstoren het
maken van het elektrocardiogram.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 30 minuten.

Uitslag

De uitslag van het onderzoek krijgt u van de cardioloog bij uw volgende
bezoek aan de polikliniek.
De afspraak hiervoor is:
……………………………………………………..
Als u bent opgenomen in het ziekenhuis, krijgt u de uitslag van de arts
(assistent) op de afdeling.

Tot slot

Als u na het lezen van deze folder nog vragen hebt, kunt u van maandag tot
en met vrijdag tussen 8:00 tot 16:30 uur contact opnemen met de polikliniek
Cardiologie.
Telefoonnummer: 0515 - 48 89 80.
Wij vragen u ook dit nummer te bellen als u om dringende redenen uw
afspraak niet kunt nakomen.
Als u opgenomen bent in het ziekenhuis, kunt u met uw vragen terecht bij
een verpleegkundige op de afdeling waar u verblijft.
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