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TEST Z NAGIBNO MIZO
Namen testa z nagibno mizo je izzvati podobne simptome kot ste jih imeli spontano, ko ste
izgubili oz. skoraj izgubili zavest. Hkrati pa s stalnim merjenjem krvnega pritiska in srčne
frekvence opredelimo vrsto sinkope (t.j. prehodne izgube zavesti).
Na test se prijavite telefonsko (01-522-5317) vsak delovni dan od 8h-9h.
Test izvajamo v nevrokardiološkem laboratoriju v pritličju Nevrološke klinike, UKC
Ljubljana, Zaloška cesta 2.
Po prihodu Vas bo varnostnik - informator usmeril v laboratorij. Pred testiranjem se boste
prijavili v administraciji pred hodnikom z laboratoriji. S seboj prinesite napotnico in veljavno
kartico zdravstvenega zavarovanja, morebitne prejšnje izvide podobnih preiskav in morebitne
izvide nevrologa ali drugega specialista.
Postopek testiranja: na prste leve roke Vam bo diplomirani zdravstvenik, asistent za izvedbo
preiskave, namestil manšeto za neprekinjeno merjenje krvnega pritiska, na desno nadlaht pa
manšeto za klasično merjenje krvnega pritiska, na prsni koš pa nalepil štiri elektrode za
snemanje delovanja srca (EKG).
Ves čas testa neprekinjeno merimo in beležimo krvni pritisk in srčno frekvenco. Po petih
minutah ležanja sledi 45 minut pasivnega nagiba preiskovalne mize pod kotom 60. V 30.
minuti testa boste prejeli zdravilo Nitroglicerin 1 tbl ali 1 vpih spreja pod jezik. Pri osebah,
mlajših od 18 let, pri starejših osebah in pri bolnikih s srčnim obolenjem Angiseda običajno ne
uporabimo.
Med testom bo za Vas skrbel diplomirani zdravstvenik, asistent za izvedbo preiskave. Povedali
mu boste, če ste ob izvajanju testa občutili slabost, nemoč, vročino, omotico ali kakršne koli
druge simptome. Med testom lahko pride do izgube zavesti zaradi padca krvnega tlaka in
upočasnitve bitja srca. Motnja je praviloma kratkotrajna. Normalno stanje se vzpostavi po
spustu nagibne mize.
V kolikor se test ne bo izvedel, bo okrnjena diagnostika izgube zavesti oz. omotic, vrtoglavic.
Test traja eno uro. Prosimo Vas, da ste točni, sicer Vas ne bomo mogli pregledati.
Izvid testiranja Vam bomo poslali na domači naslov.
Ljubljana, marec 2015
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