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Enmg-tutkimus
Tutkimuspaikka
Kainuun keskussairaala, Uusi sairaala. Sisäänkäynti on sairaalan pääovesta F1. KNF sijaitsee
pääaulasta eteenpäin ja oikealla. Ilmoittaudu pääaulassa olevalla ilmoittautumisautomaatilla
Kela-kortilla tai muulla virallisella henkilöllisyystodistuksella. Automaatti ohjaa sinut odottamaan
tutkimukseen pääsyä oikeaan odotustilaan ja antaa sinulle vuoronumeron, jolla sinut kutsutaan
tutkimushuoneeseen.
Yleistä
Tutkimuksessa mitataan hermojen ja lihasten sähköistä toimintaa hermovaurion sijainnin
selvittämiseksi. Tutkimustuloksesta lähetetään lausunto sinua hoitavalle lääkärille.
Tutkimukseen valmistautuminen
Väritä kotona valmiiksi tämän ohjeen liitteenä oleva Kipu- ja oirekartoituslomake.
Saat syödä, juoda ja ottaa lääkkeet normaalisti ennen tutkimusta.
Peseydy kotona ennen tutkimukseen tuloa. Älä rasvaa ihoasi ennen tutkimukseen tuloa.
Mikäli tutkimus tehdään selkä- tai jalkavaivojen vuoksi pue alimmaiseksi lyhytlahkeiset
alushousut. Käsivaivoja tutkittaessa pue alimmaiseksi lyhythihainen paita tai hihaton toppi.
Jos sinulla on sydämentahdistin tai verenohennuslääkitys, niin kerro siitä tutkivalle lääkärille.
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 vaivasi mukaisesti.
Varaa tutkimukseen aikaa noin 30-60 min.

Yhteystiedot
Perumattomasta ajasta peritään sakkomaksu. Peruminen on tehtävä viimeistään edellisenä
päivänä klo 12 mennessä lähettävän yksikön takaisinsoittonumeroon.
Tutkimukseen valmistautumiseen liittyvissä asioissa soittoaikamme on maanantai-perjantai klo
7.30–16 puh. 040 1533 240. Kuvantamisessa on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Soitamme
sinulle takaisin samana päivänä tai viimeistään seuraavan työpäivän aikana.
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Kipu- ja oirekartoitus
Nimi ____________________________

Hetu _______________________________

Pituus ___________ cm

Pvm ____________

Pyydämme sinua värittämään kaavioon kaikki oireesi seuraavin ohjein
punaisella kipu
sinisellä tunnottomuus ja puutuminen
vahvat oireet voimakkaalla värillä
lievät oireet hennommalla värillä
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