Test af hjertets pumpekraft med dobutamin
Du skal have testet, om dit hjertes pumpekraft øges,
når du får indholdsstoffet dobutamin via en plastikkanyle i din håndryg.

Der er en sygeplejerske til stede under undersøgelsen, som kan vejlede dig, hvis du bliver utilpas.
Selve undersøgelsen varer cirka 45 minutter.

Når du har fået dobutamin, laver vi en såkaldt ekkokardiografi, som kan vise, om der er arvæv i venstre
hjertekammer, og om der er tilstrækkelig blodforsyning til kranspulsårerne.
Vi bruger undersøgelsen til at planlægge dit videre
undersøgelses- og behandlingsprogram. Derudover
viser undersøgelsen, hvorvidt en forkalket hjerteklap
er betydeligt forsnævret. Denne information danner
grundlag for en vurdering af, hvorvidt hjerteklappen
skal udskiftes.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Mød fastende til aftalen
Du skal faste inden undersøgelsen, så din mavesæk
er helt tom. Det er vigtigt, så der ikke opstår risiko for,
at mad i mavesækken kan løbe tilbage gennem spiserøret og ned i lungerne. Møder du ikke fastende,
kan vi være nødt til at aflyse din aftale. Du skal derfor
følge disse retningslinjer:


SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Forberedelse
Først anlægger vi en lille plastikkanyle (venflon) i din
håndryg, som vi bruger til at give dig medicin igennem, og du får taget hjertediagram (EKG) og målt
blodtryk.
Undersøgelse
Lægen undersøger nu dit hjerte med ekkokardiografi
(ultralydsundersøgelse af hjertet), og du får dobutamin gennem plastikkanylen. Det bevirker, at hjertet
trækker sig kraftigere og hurtigere sammen. Der gives dobutamin i stigende doser med 3 minutters mellemrum.
Under undersøgelsen kontrollerer vi dit blodtryk og tager EKG med faste intervaller.
Du kan opleve hjertebanken under undersøgelsen.
Hvis dit blodtryk falder, kan du også opleve utilpashed, som dog hurtigt fortager sig. Du kan også opleve
hjertekrampe (angina pectoris) eller åndenød. Enkelte
oplever hovedpine, en snurrende fornemmelse i hænder og fødder, træthed, kvalme, kulderystelser og
vandladningstrang.

Du må ikke spise eller drikke fra 6 timer inden undersøgelsen. Du må heller ikke spise pastiller, bolsjer eller tyggegummi.

Smør dig ikke med bodylotion eller creme
Undlad at smøre dig med bodylotion før undersøgelsen, da det gør det svært at få elektroderne, som vi
bruger ved ultralydsskanningen, til at sidde fast på din
hud.
Medbring frugt eller madpakke
Det vil være en god idé, hvis du medbringer frugt eller
en madpakke, som du kan spise efter undersøgelsen.

EFTER UNDERSØGELSEN
Der er ingen forholdsregler efter undersøgelsen, og
du må spise og drikke umiddelbart efter. Der er drikkevarer i venterummet.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN
Du vil få besked på resultatet umiddelbart efter undersøgelsen. Det kan derfor være en god idé at tage en
pårørende med til undersøgelsen, så både du og din
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pårørende bliver informeret om resultatet af undersøgelsen.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

Kontakt
Kardiologisk Ambulatorium
Tlf. 97 66 46 00
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