
Potilaan suostumus polkupyöräergometritestin suorittamiseksi 

 

Hyvä potilas! 

 

Terveydentilasi täsmällisempää tutkimista varten pyydämme suostumuksesi 

polkupyöräergometritestin suorittamiseksi. 

 

Yleistietoa 

Rasitustesti on sydän- ja verisuoniston tutkimus, jonka aikana mitataan säännöllisin väliajoin 

verenpainettasi ja rekisteröidään EKG fyysisen rasituksen aikana polkupyörällä poljettaessa 

(polkupyöräergometrillä). 

 

Tutkimuksella voidaan arvioida: 

 Saako sydän rasituksen aikana riittävästi verta (arvioidaan sydämen sepelvaltimotaudin 

olemassaoloa ja vaikeusastetta) 
 Kuinka suurta rasitusta enimmäkseen kestät 

 Syntyykö sinulle rasituksen aikana rytmihäiriöitä tai verenpaineen muutoksia 

 Ovatko käyttämäsi sydänlääkkeet riittävän tehokkaita. 

Tutkimukseen valmistautuminen 

 Pue yllesi vapaa ja jalkojen liikkumien mahdollistava vaatetus ja jalkaan mukavat jalkineet, 

joilla voi polkea polkimia. 

 Mikäli käytät silmälaseja (myös lukulaseja), käytä niitä tutkimuksen aikana, jotta näkisit 

näytöllä olevat rasitusnäytöt. 

 Voit syödä kevyen aterian 2 tuntia ennen rasitustestiin tuloa. Veden juonti on sallittua. 
 Tutkimuspäivänä suositellaan nautittavan tavanomaiset määrätyt lääkkeet, ellei lääkäri ole 

toisin määrännyt. 

 Ota mukaan lähete tutkimukseen ja ennalta rekisteröity EKG, ja mikäli sinulla on, myös 

aiempien sydäntutkimusten vastaukset.  

 Tutkimus kestää 30–40 minuuttia. Pyydämme saapumaan paikalle 5–10 minuuttia 

aikaisemmin, mikäli mahdollista. On mahdollista, että tutkimuksesi tekeminen viivästyy 

jonkin kiireellisen tehtävän tai edellisen potilaan myöhästymisen vuoksi. 

Tutkimuksen suorittaminen 
Ennen rasitustestin aloittamista paljaalle yläkeholle kiinnitetään elektrodit (miehillä ajetaan 

tarvittaessa karvat elektrodien alueelta), ja olkavarteen asetetaan verenpainemansetti. 

Tämän jälkeen potilas istuu polkupyörän päälle ja aja nopeudella ~1 kierros sekunnissa (skaalan 

näyttö 60). Rasitus määritellään potilaan taudista ja treenaustasosta riippuen. 

On poljettava väsymykseen tai oireiden syntymiseen saakka (kipu rinnassa, huimaus, ilman puute 

tms.), mistä on välittömästi kerrottava tutkimusta suorittavalle sairaanhoitajalle. EKG:n muuttuessa 

tai verenpaineen noustessa liian korkealle lääkäri keskeyttää tutkimuksen. 

Tutkimuksen jälkeen 
Joissain tapauksissa saattaa olotila huonontua (perustauti syvenee). Seuraavana päivänä esiintyy usein 

jalkalihasten särkyä. 

Tutkimuksen jälkeen on mahdollisuus peseytymiseen. Ota mukaan pyyhe. 

Täten vakuutan, että olen lukenut tämän asiakirjan ja ymmärtänyt sen sisällön täydellisesti. 

Olen tietoinen tutkimuksen perusolemuksesta ja mahdollisista vaaroista.  

Olen ennen suostumukseni antamista saanut minua tyydyttävän vastauksen kaikkiin 

kysymyksiini tähän toimenpiteeseen ja siihen liittyviin vaaroihin ja komplikaatioihin liittyen.  

Mikäli et pääse tulemaan tutkimukseen sovittuna aikana, ilmoita siitä mahdollisimman pian 

lääkärillesi. 

 



_______________________________________  __________________________________ 

(potilaan tai hänen edustajansa nimi ja allekirjoitus) (päivämäärä, kellonaika) 

 


