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TÁJÉKOZTATÓ ÉS BELEEGYEZŐ NYILATKOZAT
ALVÁSDIAGNOSZTIKAI VIZSGÁLATHOZ

Tisztelt Páciensünk!
Az alvásvizsgálat során nyugodt, kényelmes körülmények között tölthet el egy éjszakát egy
komfortos szobában az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet Alvásdiagnosztikai
Laboratóriumában.
A vizsgálat alkalmas az alvás alatti légzés-, illetve mozgászavarok és egyéb alvással összefüggő
kórképek diagnosztizálására.
A vizsgálat menete
Az alvásvizsgálatra történő érkezés időpontja az előjegyzés során kerül meghatározásra.
Érkezését követően asszisztensünk megmutatja Önnek a rendelkezésére álló szobát és minden
felmerülő kérdésére készséggel válaszol. Asszisztensünk segítségével az alvászavarra, illetve
az Ön általános egészségi állapotára vonatkozó kérdőíveket kell kitöltenie.
Az alvásra való felkészülést követően asszisztensünk felhelyezi Önre a vizsgálóeszköz alábbi
tartozékait:
- két, nyúlásérzékelőkkel ellátott öv, melyeket a mellkasra, illetve a hasra rögzítünk a
légzőmozgások érzékeléséhez
- a vérben található oxigén mennyiségét mérő eszköz, ún. pulzoximéter
- az orra/szája elé egy légáramlásmérőt helyezünk, ez érzékeli az esetleges légzéskimaradásokat
- két EKG elektródát helyezünk fel a mellkas bőrére
- a mellkasi övön lévő pozícióelektróda érzékeli a páciens ágyban elfoglalt helyzetét (hason,
háton, ill. oldalt fekvés)
-EMG elektródák kerülnek a két lábszár bőrére, melyek az aktuális
izomtónust és végtagmozgásokat mérik
A vizsgáló szobákban a betegek éjszakai mozgását rögzítő infravörös kamera
működik, melynek felvételei hozzájárulnak a pontos diagnózis felállításához.
A laborban található telemetriás összeköttetés révén a vizsgálat során a központi megfigyelő
helyiségben tartózkodó asszisztensünk a képernyője segítségével folyamatosan képes az összes
rögzített jel észlelésére.
A felhelyezett vizsgálóeszközök a páciens mozgását érdemben nem akadályozzák.
A vizsgálat fájdalmat nem okoz, szövődmények, melléhatások kialakulásával nem kell
számolni, azoknak érdemi kockázata nincsen. A vizsgálat során úgynevezett invazív
beavatkozásra/eljárásra nem kerül sor.

Aláírásommal igazolom, hogy a fent leírtakat elolvastam és tudomásul vettem.

Kelt: Edelény, …………………………..

A vizsgálat elvégzésébe (a megfelelő aláhúzandó)
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