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Enmg-tutkimus 
 
   

Tutkimuspaikka 
 

Kainuun keskussairaala, kliininen neurofysiologia (KNF) 1. kerros. Käynti on pääaulasta 
kerros alaspäin, josta perille mustaa opasteviivaa seuraten 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 
  

Tutkimuksessa mitataan hermojen ja lihasten sähköistä toimintaa hermovaurion sijainnin 
selvittämiseksi. Tutkimustuloksesta lähetään lausunto Teitä hoitavalle lääkärille. 

   
Tutkimukseen valmistautuminen 
  

Värittäkää kotona valmiiksi tämän ohjeen liitteenä oleva Kipu- ja oirekartoituslomake. 
 
Saatte syödä, juoda ja ottaa lääkkeenne normaalisti ennen tutkimusta. 
 
Peseytykää kotona ennen tutkimukseen tuloa. 
Älkää rasvatko ihoanne ennen tutkimukseen tuloa. 
 
Mikäli tutkimus tehdään selkä- tai jalkavaivojen vuoksi, niin pukekaa alimmaiseksi 
lyhytlahkeiset alushousut. Käsivaivoja tutkittaessa pukekaa alimmaiseksi lyhythihainen 
pusero. 
 
Jos Teillä on sydämentahdistin tai verenohennuslääkitys, niin kertokaa siitä tutkimukseen 
tullessanne. 
 

Tutkimuksen suoritus 
 

Tutkimuksessa mitataan liike- ja tuntohermojen sähköisiä ominaisuuksia ärsyttämällä 
hermoa sähköärsykkeillä ihon pinnalta. Lihasten sähköistä toimintaa tutkitaan ohuen 
neulan avulla, jolloin saadaan tietoa kyseisiin lihaksiin menevien hermoyhteyksien 
toiminnasta. 
 
Tutkimus on vaaraton. Tutkimuksen laajuus, kesto ja suoritustapa vaihtelee vaivanne 
mukaisesti. Varatkaa tutkimukseen aikaa noin 30-60 min. 
 

 Yhteystiedot 
 
Jos varattu aika ei teille sovi, ottakaa yhteys ajanvaranneeseen yksikköön. 
Tutkimukseen liittyvissä asioissa ottakaa yhteys kliiniseen neurofysiologiaan,  
puh. 044 797 4858 klo 12:00-14:00. 
 
Perumattomasta ajasta peritään sakkomaksu. Peruminen on tehtävä viimeistään edelliseen 
arkipäivään klo 12 mennessä. 
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Kipu- ja oirekartoitus 
 
Nimi  ____________________________ Hetu  _______________________________ 
 
Pituus  ___________ cm      Pvm   ____________  
 
Pyydämme Teitä värittämään kaavioon kaikki oireenne seuraavin ohjein 
 
punaisella kipu 
sinisellä tunnottomuus ja puutuminen 
 
vahvat oireet voimakkaalla värillä 
lievät oireet hennommalla värillä 
 
 
 

 
 


