
 
 

 

Potilaan suostumus kliinisen rasituskokeen suorittamiseen 

 
Terveydentilasi tarkempaa tutkimista varten pyydämme suostumuksesi kliinisen rasituskokeen 
suorittamiseen. 

Mitä kliininen rasituskoe on? 

Tämä on tutkimus, jossa voi arvioida: 

• saako sydän riittävästi happea ja verta; 

• kuinka suurta rasitusta potilas enintään kestää; 

• syntyykö rasituksen aikana rytmihäiriöitä tai verenpaineen muutoksia, jotka eivät ole 
tavanomaisia; 

• ovatko sydänlääkkeet riittävän tehokkaita; 

• millä sykkeellä voi harjoitella turvallisesti. 

Näin valmistaudut rasituskokeeseen 

• Pue päällesi mukavat vaatteet, jotka eivät estä jalkojen toimintaa. Laita jalkaan mukavat 
jalkineet, joilla voi pyöräillä tai juosta juoksumatolla. 

• Jos käytät silmälaseja (myös lukulaseja), käytä niitä tutkimuksen aikana, jotta näkisit 
näytöllä olevat rasituslukemat. 

• Voit syödä kevyen aterian 2 tuntia ennen rasituskoetta, veden juonti on sallittua. 

• Yleensä tutkimuspäivänä kannattaa ottaa sinulle määrätyt tavanomaiset lääkkeet, ellei 
lääkäri ole toisin määrännyt. 

• Ota mukaan tämä suostumuslomake, jonka olet vahvistanut allekirjoituksellasi. 

• Ota mukaan edellinen EKG, ja mikäli sinulla on, myös aiempien sydäntutkimusten 
vastaukset. 

• Tutkimus vie 60 minuuttia. Muista saapua 15 minuuttia aikaisemmin, jotta ehdit vaihtaa 
vaatteet. 

• Tutkimuksen jälkeen on mahdollisuus peseytyä. Ota mukaan tarvitsemasi välineet. 

Näin suoritetaan rasituskoe 

Ennen rasituskoetta suoritetaan spirometria. Spirometria on tutkimus, jossa mitataan keuhkojen 
tuuletuskykyä ja hengitysteiden läpäisevyyttä pakotetun (mahdollisimman syvän ja nopean) 
hengityksen aikana. Tutkimuksella voi selvittää mahdollisen keuhkojen toimintahäiriön 
luonnetta. 

Tutkimuksen aikana sinua pyydetään hengittämään mahdollisimman syvään. Kun keuhkot ovat 
täynnä ilmaa, hengitä äkillisesti ja mahdollisimman nopeasti ulos ihan loppuun asti (vähintään 6 
sekunnin ajan). Sellainen hengitys toistetaan, kunnes saadaan vähintään kolme samanlaista 
tulosta. Lukemien arviointia varten niitä vertaillaan normaaliarvoihin. 

Sitten aloitetaan valmistautuminen rasituskokeeseen. Paljaaseen ylävartaloon kiinnitetään 
elektrodit (miehillä ajetaan tarvittaessa karvat elektrodien alueelta), ja olkavarteen asetetaan 
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verenpainemansetti. Sitten pyydetään potilasta aloittamaan polkeminen kuntopyörällä tai 
liikkuminen juoksumatolla. Rasitus määritellään potilaan taudista ja kunnosta riippuen. On 
poljettava/juostava väsymykseen tai oireiden syntymiseen saakka (kipu rinnassa, huimaus, 
ilman puute tms.), mistä tulee kertoa heti terveydenhoitajalle. EKG:n muuttuessa tai 
verenpaineen noustessa liian korkealle lääkäri keskeyttää tutkimuksen. Kokeen loppuvaiheessa 
sinua pyydetään jatkamaan polkemista/kävelyä, kunnes verenpaine alkaa laskea. 

Mahdolliset riskit 

Rasituskoetta pidetään yleensä turvallisena tutkimuksena, koska se tehdään hallitussa 
ympäristössä ja lääkärin valvonnassa. Kuitenkin on joitakin harvinaisia riskejä, kuten: 

• rintakipu 

• pyörtyminen 

• sydäninfarkti 

• epäsäännöllinen sydämen rytmi 

Koska lääkäri tekee ennen tutkimusta perusteellisen analyysin ja tarkastaa sinut, näiden 
reaktioiden riski tutkimuksen aikana on pieni. Henkilöille, joilla on suurempi kyseisten 
komplikaatioiden riski, tätä tutkimusta ei määrätä. 

Täten vakuutan lukeneeni tämän asiakirjan ja ymmärtäneeni täydellisesti sen sisällön. Olen 
tietoinen tutkimuksen perusluonteesta ja mahdollisista riskeistä. 

Olen ennen suostumuksen antamista saanut minua tyydyttävät vastaukset kysymyksiini tähän 
tutkimukseen liittyvistä riskeistä ja komplikaatioista. 

Mikäli et pääse tulemaan tutkimukseen sovittuna aikana, ilmoita siitä mahdollisimman pian 
terveydenhoitajallemme, puh. +372 605 0699, tai ajanvaraustiskin työntekijälle, puh. +372 605 
0637, sähköposti taastusravi@medicum.ee 

 

 

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