Undersøgelse for Brugadas syndrom
(flecainid-test)
Du skal have lavet en medicinsk undersøgelse, også
kaldet en flecainid-test, som skal afklare, om du har
den sjældne hjertesygdom Brugadas syndrom.
Denne sygdom kan medføre øget risiko for meget
hurtige og ondartede hjerterytmeforstyrrelser.

SÅDAN FOREGÅR UNDERSØGELSEN
Først har vi en samtale om dine symptomer.
Derefter lægger vi en lille plastikslange (venflon) i en
åre på din håndryg. Du får medicin, der indeholder
stoffet flecainid gennem slangen. Denne medicin kan
medføre typiske forandringer på dit hjertekardiogram,
hvis du har Brugadas syndrom. Dermed kan vi afklare, om du har sygdommen.
Vi giver dig medicinen over 10 minutter, hvor du bliver
overvåget af både en læge og en sygeplejerske. Undervejs tager vi løbende dit hjertekardiogram.
Herefter observerer vi dine hjertekardiogrammer i
yderligere 10 minutter.
Hvis du er rask, sker der ingenting, og undersøgelsen
vil da kun være forbundet med minimalt ubehag. Hvis
du er syg, viser der sig forandringer i hjertekurverne,
men det giver kun sjældent ubehag.
Er du syg, taler vi efter undersøgelsen om dit videre
udredningsforløb, dine fremtidige kontroller og et
eventuelt behandlingsbehov.
Undersøgelsen varer cirka 30 minutter.

2 timer før undersøgelsen. Du må ikke tygge tyggegummi, ryge eller drikke mælkeprodukter.
Aftal at få taget blodprøver
Vi vil bede dig om at få taget blodprøver 2-6 dage før
din indlæggelse.
Udfyld og medbring medicinliste og medicin
Du skal udfylde og medbringe den vedlagte medicinliste samt medbringe den medicin, du er i behandling
med i øjeblikket.

EFTER UNDERSØGELSEN
Hvis undersøgelsen viser, at du ikke er syg, skal du
opholde dig på afdelingen i 2 timer. Herefter kan du
tage hjem.
Hvis undersøgelsen viser, at du har sygdommen, skal
du observeres på afdelingen i 24 timer, indtil medicinen er helt ude af kroppen.

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

Kontakt
Kardiologisk Afdeling
Sengeafsnit S1
Tlf. 97 66 45 00

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Spis ikke fra 6 timer før undersøgelsen
Du skal være fuldt fastende fra 6 timer før selve undersøgelsestidspunktet, da medicinen i sjældne tilfælde kan fremprovokere en alvorlig hjerterytmeforstyrrelse, som skal behandles med et stød over hjertet. Du må gerne drikke vand, saftevand eller te indtil
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