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Kari Korhonen Mehiläinen Oy,
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Tykyttelijöiden kotianalyysi kokeilu

Sydänmittaus tuntemuksen mukaan

Lääkäreiden vastaanotoilla ja päivystyksessä käy paljon
ihmisiä, jotka ovat huolestuneita tuntemistaan sydämen
sykkeiden epäsäännöllisyyksistä. Moni on käynyt
sydänfilmissäkin. Muutaman minuutin sydänfilmilöydös
on usein normaali ja tykyttely on jo tuossa vaiheessa
mennyt ohi.

Tavallisesti sydämen rytmin tutkimukset tapahtuvat
palvelutuottajien aikataulun mukaisesti. Ekg otetaan
silloin, kun ihminen tulee vastaanotolle tai päivystykseen. Beat2Phone “sydämen kuntomittarin” mittaus
ajankohdasta asiakas sai päättää itse. Asiakkaat saivat
tallentaa mittaustuloksia juuri silloin, kun itse tunsivat
sen pelottavan rytmihäiriötunteen, mikä heidät oli ehkä
useinkin vienyt lääkärin vastaanotolle tai päivystyksiin.

Lahden Omalääkärisi lähiklinikoilla otettiin alkuvuodesta 2018 koekäyttöön edellisenä syksynä markkinoille
tullut Beat2Phone “sydämen kuntomittari”, jossa on
ensimmäisenä laitteena maailmassa yhtä sydänfilmin
kytkentää nauhoittava toiminto.
Ylilääkäri, lääkintöneuvos Kari Korhonen, sairaanhoitajat
Meri Karppinen ja Anne Majuri (”tykyttely hoitajat”)
ottivat terveysasemiensa potilaita kokeiluun. Alunperin
kuntoilijoille suunnatulla laitteella arvioitiin voitavan
arvioida myös sydämen rytmihäiriöitä. Uudella lähestymistavalla haluttiin erotella viattomat sydämen rytmin
ongelmat niistä, jotka tarvitsevat jatkotutkimusta.

Beat2Phone sydämen kuntomittari
Rintakehälle kiinnitettävä sensori oli yksinkertainen
käyttää. Sydämen kuntomittari vaatii tässä kehitysvaiheessa parikseen mobiililaitteen. Harvoilla asiakkaista
oli etukäteen kokemusta mobiililaitteen käytöstä.
Asiakkaissa oli paljon jo ikä-ihmisiä, keski-ikä oli lähes
70 vuotta. Tykyttelyhoitajat varmistivat tutkimuksen
onnistumisen kouluttamalla jokaisen asiakkaan
henkilökohtaisesti.

Beat2Phone laitteet lainaksi kotiin
Ylilääkäri Korhosen mukaan ensimmäisten kolmenkymmenen potilaan kohdalla kolmella todettiin iän myötä
yleistyvä eteisvärinä-rytmihäiriö, joka nykysuosituksen
mukaan yleensä vaatii lopun elämää kestävän verenohennuslääkehoidon. Kuudella potilaista rytmihäiriö
mittaustulos vaati lähetettä sydänpoliklinikalle lisätutkimuksiin.
Merkittävintä oli kuitenkin se, että potilaat olivat itse
tuntemustensa pohjalta voineet päättää milloin ottaa
“sydämen kuntomittauksen”. Kokeiluun osallistuneista
70%:lla rytmihäiriö osoittautui viattomaksi lisälyöntisyydeksi, joka ei vaatinut lisätutkimuksia eikä hoitoa.
Keskussairaalan Sydänpoliklinikka on myös suhtautunut
positiivisesti kokeiluun ja ensivaiheen tykyttely
kotianalyysin tuloksiin. Kotianalyysilla voitiin kohdentaa
hoitoa tarvitsevat nopeammin sydänpoliklinikalle ja
toisaalta harmittomia tykyttelytuntemuksia voitiin jo
turvallisesti varmistaa perusterveydenhuollon
puolella.
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Beat2Phone laitteet lainaksi kotiin
Beat2Phone - “sydämen kuntomittari” lainattiin Lahden
Omalääkärisi-lähiklinikalta asiakkaalle mobiililiatteen
kanssa pariksi viikoksi. Ylilääkäri Korhosen mukaan
tässä oli se varsinainen jutun ”juju”.

Beat2Phone sydämen kuntomittari

URHEILUUN JA OMAN TERVEYDEN SEURANTAAN
Korkealuokkainen ja helppokäyttöinen sydänterveyden mittari
kaikille sydämen kunnosta kiinnostuneille.
Laadukas EKG, syke, sykevälivaihtelu, ortostaattinen testi
urheilijalle ja kuntoilijalle.
Sydäntuntemusten kuten tykytysten ja lisälyöntien rekisteröinti
kätevästi kotioloissa terveydestään huolestuneille.
Sydänrasituksen seuranta rankkaa työtä tekevien
ammattilaisten terveyden varjelemiseen.
Kätevä pitkäaikaisrekisteröinnin työkalu
terveydenhoidon ammattilaisille.
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