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Tutkimuspaikka 

Kainuun keskussairaala, kliininen neurofysiologia (KNF) 1. kerros, jonne on käynti 
pääaulasta kerros alaspäin tai ulkoa S3-ovesta rampin alta tai pohjakerroksesta S7-ovesta 
kerros ylöspäin.  
Ilmoittautukaa suoraan KNF:n yksikköön. Ottakaa mukaan Kela-kortti tai muu virallinen 
henkilöllisyystodistus. 

 
Yleistä 

Tutkimus tehdään päiväaikaisen väsymyksen ja nukahtamistaipumuksen kartoittamiseksi. 
Tutkimustuloksesta lähetetään lausunto Teitä hoitavalle lääkärille. 

   
Tutkimukseen valmistautuminen 

Nukkumisesta pidetään unipäiväkirjaa vähintään viikon ajan ennen tutkimukseen tuloa 
tutkimusta edeltävä yö mukaan lukien. Tutkimuksen onnistumiseksi Teidän olisi hyvä 
nukkua mahdollisimman säännöllisesti tutkimusta edeltävällä viikolla. 
 
Testiaamuna Teidän täytyy herätä viimeistään klo 6. Voitte nauttia kevyen aamiaisen, 
mutta kahvin, teen, kolajuomien ja muiden piristeiden käyttö ei ole sallittua. Säännöllisesti 
käytettävät lääkkeet saatte ottaa normaalisti. 
 
Runsasta alkoholin käyttöä täytyy välttää viikon ajan ennen tutkimusta ja pidättäytyä siitä 
kokonaan 48 h ennen tutkimusta. 
Tupakointi on kielletty 30 min ajan ennen jokaista rekisteröintiä. 
 
Hiusten on oltava puhtaat ja kuivat. Hiuslakkaa ja –voiteita ette saa käyttää. Tutkimusta 
varten on hyvä pukeutua mukaviin, kiristämättömiin vaatteisiin. 
 

Tutkimuksen suoritus 
Rekisteröinti tapahtuu pään iholta elektrodimyssyn ja –geelin avulla. Myssy yhdistetään 
tutkimuslaitteeseen, joka rekisteröi tietokoneelle aivojen sähköiset ilmiöt sekä hengitystä ja 
kehon liikkeitä. Rekisteröinnin aikana olette sängyllä puoli-istuvassa asennossa silmät 
avoinna. 
 
Rekisteröintikertoja on neljä: klo 8, 10, 12 ja 14. Jokainen rekisteröinti kestää noin 50 min. 
Väliajoilla saatte liikkua sairaalan sisätiloissa. 
  
Tutkimus on vaaraton ja kivuton, mutta rekisteröinnin onnistumisen kannalta välttämätön 
päänahan rapsuttelu voi tuntua hieman epämiellyttävältä. 
Tutkimuksella ei ole jälkivaikutuksia. Tosin päänahkaanne ja hiuksiinne jää elektrodigeeliä. 

  
Yhteystiedot 

Jos varattu aika ei teille sovi, ottakaa yhteys lähettävään yksikköön. 
Tutkimukseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteys kliinisen neurofysiologiaan,  
puh. 044 797 4858 klo 12:00–14:00. 
 
Perumattomasta ajasta peritään sakkomaksu. Peruminen on tehtävä viimeistään edelliseen 
arkipäivään klo 12 mennessä. 


