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Terhe]éses Ekg vIzsgáLat a repülőonrostanban
törtérr}ret l{aster-prób párergonetria, futó-
szÍnyegergometrÍa, tul oxigén Légzés*iz-sgáIat,
magassági nr}ra-próba, ában a hypoxíatürőké-
peéség megbatározása., gép szinutátor vizsgálat'
forgószekés vizsgálat, ziológiai vizsgáLatrstb.
alatt.

Eddigi gyakorlat szerint a több napos repiild or:vosi
vízsgáLatia éite ző hajózőkat, jelö}teket,hallgatókat és
egyét vizsgáLati szenélyeket minden eryes v1-.zsgáIóhelység-
uéí niron-kii]-tjn szereltiik feI a 1egkü1önfélébb Ekg
e1ektród'ákkaI.

Az ujitás1 javaslat Iényege azrt.ogy a vízsgá]-ati
szenéIyt a kÍfeJleszlett Ekg elvezetésí rendszer szer1nt
csak egyszer kel} krónikus e}ektródá.kkal felszerel'}i'
azok nínden terheIéses vizsg:í1atná1 rend'elkezésre áIlnak.
sincs sziÍkség az elektródák gyakorÍ feI- és leszerelé-
sérera jó1 felragasztott elektródak akár több napon
keresztüI is niikijd.őképesek maradnak.Blőnye a rendgzer-
nek ,hogy azonos Ekg ólvezetéseket van mótt érté\elni'
valamint az e1ektródák fe]-- és }eszerelési idejét neg lehet
takaritani-.

A kti1önböz6 terheléses vlzsgáIatok alatt a vizs-
gáIati szeméIy Úozo1ro1ykor jelentős fLzi..kaí munkát
végez.Ilyen körti}nények között hagyonányos Ekg fel-
véÍelt készitenÍ nem lehetoéges aú- "j-zom}rarrgokt' zavaló h.a-
tása, az al.apnonal eInozclulása és kiiJ-önböz6 nütermékek
1étrejötte niatt.Mivel az Einthoven-féIe stanalard' I.II.III.
a Goláberger-f éJ-e aYR , aVL, aVF, és a l*l1son-f é]-e VI. 2.7 .4 .5 .6 .
elvezetések terhe]-és alatt használhatat]_arrok, sziikség vaJI
ezeket negfelelően he}yettes1tő, rxrakH d iagnosztikusan
egyenértékti elve zetési rend'szer kifej]-esztésére.

Itfr ?MC rCX'r MS?SX?MD ; SD . CD . C cord,iá]-1s
valamin sitett

ord.ialis elveze

Az e ések
aJ-lka1:mazásá,és az elertőr Goldberger szerint képzett
unipolaris praecordiális e$ezetéóí rend'szer kifejtesztése
anely aozgás közben, azaz terhe}és alatt is ]-ehetővé teszi
a fo1yanatos Ekg negfigye}ést egycsatornáslV&gÍ akár
hatcsatornás Ekg késziiléken Ís.
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A' hazai és külföld'i szakirodalom áttekintéséve}
neg lehet győződnI arrólrhogy ma aát szé1es körben haszná-
latosak a legktllönfétébb bipoIaris praecordialis elveze-
tési renclszerek.Terhe1éses vizsgáLatok céIj ára az iirrepü-
lésben is haszná]-atos ugynevezett FD(rMc 'Ds elvezetések
a Iegmegfe]-eIőbbek._A úálasztott elvezetési rend'szerben szÍikség va!' a
lehetséges kapcso}ási varLá.ciók meglatározásála, a
hagyonááyos egycsatornás és hatcsatornás Ekg késziiléhre,
va}ó adaptáIásra' a hagyornányos Ekg páciens-kábelek
felhasznáLhatóságának meghatározásáraés az eryes elveze-
tések értékethetóségének vizsgáLatára"

Lz ebezetésí rend'szex l-eLrása

/tása: I. sz .ábraf
arrubrir.m sterni--nt

X eIektród'a a középvonaIban, a plocessus xypho1d'eus-on'
D elektróda a középső hónaljvonalbarr,jobb oldalonraz Ttr"

bord,aköz nagasságában, S elektród'a a bal- kozépső hónaIj-
vonaIbarrraz Y.bordaköz magasságában, c elektróda a ba1
med'ioclavicuIaris vonaIba.rr, a VI. -vII: bordakö zbet:-, F e]-ektró-
da a földelésre szoLgáLó elektród.a pedig az actott kapscso-
1ási varLácLóban éppen nem szereplő mellkasi pontra szere}-
hető.

lásd. z2.sz.ábtaf
rm-xyphoilieus között'

Mc : bipoIarÍs elvezetés a marrubrirrm és szj-vcsucs között'
cx : bipo}aris e]vezetés a szivcsucs és a xyphoideus koz'ott,
Ms : bipolaris elvezetés a m ubrir.m és a bal hónalj között'
sx ; bipolarís elvezetés a ba1j hóna1j és a xyphoicleus kozött,
MD : bipolaris elvezetés a manubrium és a jobb hónalj köliött'
sD : bÍpo1arÍs eIvezetés a jobb és baf hóna]-j kozött,
cs : bípolaris elvezetés a szivcsucs és a ba} hónalj kózött,
xD : bipoIaris e]_vezetés a xyphoid'eus és a jobb hónalj ktÍzött'
aVIlI: unipo}aris elvezetés a marrubriu.n felett'
aVX: unipolaris e]_vezetés a xyphoid'eus fe]-ett'
aVC: unj-polaris elvezetés a szivcsucs felett'
aVS: unipolarís eIvezetés a bal hóna1j felett'
aIID: unipo}aris elvezetés a jobb hónalj felett.

izsgá}atok
céljára csak az vgynevezett kr ztkató elektróda-
felhetyezés mond.ható negbizhatónak.

Igen fontos a megfele}őrkors zerli ezust-ezüstk}orid
elektródarés a megfelétő etettród.a paszta. neryálasztá-
sa, továbbá' a ragaáztás gond.os elv.ágZése.Fj_zÍkaj- munkavégzés
alatt proffuz verej tékezésre ketI számitan1'nnlely
megbonthatja a ragásztásokat.}Iegfe}elő e].ektród'arj ó minő-
ségii paszta és k1fogástaIarr xagasztás zavarmertes kontaktust
tud biztositani t-o-I5 perces proff,uz Lzzad.áslV&gx alrár
napokon át történő negfÍg7elés esetén is._ 

A páciens kábe]-e[ kifogástalan árnyéko1ása éppen a
ao z gás f mo z gatás f nÍ at t elenged.h e t e tJ-en. Ki f o gás t al-arr
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árnyéko1ásnak csak az eren}rénti,elektródától a készü-
Iékig terjedő árnyékolás tartható.A korszerü készü-
Iékek el-ektródáirpáeiens kábelei rnár igy késziilnek.
/nel-l'tge, Siemens/

Anenny1ben terhe}és alatt folya.natos rzayarmentes
Ekg felvétet nem készithető l rrg.Í a hiba a nem meg-
f e 1 e Iő e t ek t :lód' áb art, r agas ztás b arr, p as zt áb wt, páe ie ns
káb e lben, árny ékolásb an, v agy a he lyt e 1enü1 me ry áIas zt ott
elvezetés rend'szerben keresend ő.

fe}használási lehe

páclens Ieinek felhas éEeEőségei:
1.Amennyiben 'az Ekg késztilék első csatorná ján az W
ebezetésre'a kettes csatornán az MC eLvezetésre'
a hámas csatorrrán az XC e]-vezetégre'a négrcsen az
aYltrraz ötösön az a!X, a hatos csatornán pedig az aVC
elvezetésre van sztikség7akkor a készülék progran
kapcsoló ját a I.II.III.aVR.aVtr.aVF. áI]-ásokra ke}l
kapcsolnl,
a piros szj.niÍ páciens kábelt
a sárga színü páciens kábelt
a zoLd' szinü páciens kábe1t
a fekete páciens kábelt pedi
d'ájához kell csat]akoztatní.

2.Hásontó mód'on a feati elv szerint alkalmazott bárnely
- aktuátisan kedvezőbbnek itélt - elvezetés elrendezés
is alkalmazható.

Lz W'Mc'xc, aVM, a\IX, aVC elvezetési rends zer páeíe-ns
kábe]-éinók szerelési vázlata & 7.sz.ábrán ]-átható.
Lz W'MS'XSraVM,aYX,aVS elvezetési rendszer páciens
kábeléinek szerelése 4 4.3Z. ábrán Iátható.

páciens kábelé-

l, "Lz előzőekben ismertetett allkal:mazás esetén /M=pj-ros,
X=sárgal C=zöId.rD=fekete/ az egycsatonás készülék program
kapcsolójának I.áLLásában az \Bl

II. áIlásában az lf:C ,
III: á]_]-ásában az XC,
aIIR. áIlásbarr az aYIl,
aVl. áLl.ásban az aVX,
aVF.áIlásba.rr pedLg az aVC elvezetéseket

rögzitenj- Iehet.
2.Hásonló rnódon M= piros, X = sárga, $ = zóId', D = feEete
esetén az Nű''Msrxs; aVMravXr's elvezetések rögzithetők.

A hagyonányos starrdard b1poIáris végtagL /T"II.III.,f , _a Goldberger-féle unipoIar1s végtagi / avP'raVT-, ralü|F. / elve-
zetésekrváIam1nt az l'[I-'Mc'xc bi.polárís praecord'Íáls'
az aVMraVXraVC unipo}aris mel1kasi e]_vezetések között az
5.sz.ábrán látható anaIóg1a fedezhető fel.
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Az Einthoven-féIe elvezetési pontokróL/jobb kéz, .
ba1- kéá, ba1 ráb/ bipolaris I.II.IÍI. vfs-t1si -elvezeté-;;k ké;;iinétor..bnneÍ. ana:6gi'ájára az e}ektróclákat a
mellkason elhelYezve az
M ;Í;c -pó''t otu"o" az I,tB.' ryIc!_4g b Ípo t ari s prae c o rd' iáI is'
M;Í;S iontokbarr az}D(,ús,Ís- bíp91a1Í-s- praecord iátis 

'OrUrS lontokban pedig a,DMeDS_rMS bipolaris praecor-
aíaÍis_ eLvezetésék isnyerhetők.

Ismerete"'t'óáv iz" ad'ott elektród'ák felhasznáLásával
ogyrr".ré"ett unípoíáris e}vezetések j-s készithetőkrha .a
ar?t"""''" eretiióaát az ug'ynevezett Tíilson-féIe llcentral
teminall| elektró d'á}loz visáónyitva hasznqIjrü' m9}Y gyakor-
lati értelenben á]-1arrd'ó /nu]-La/ potenciálu..Az ilyen
mód'on késziilt 

-naá-ti"áróiag 
eni"eÍ. a pólusnak a potenciáI-

klitiiiulxÉuú* Lngad'ozását tíjkrözi.-_-l^"ínyibeí ezeket az unipoláris elvezetéseket az
Einthoven lontokon alkalmazva áz unipo1aris végtag .eweze-
tásetet tabjut /tm,vr., r:y1'/ - a}kor az M'rXrCrDrS-pontokon
aLka1mazva- á vg'vx rvc ,w 'vS fé1e unipoláris mel1kasi
elvezetéseget kel]- kapnunlr.

A hasznos elvezetések meg]eatározása.

A' felvázo1t lltrX'c'S'D elvezetésÍ rend'szetben a hasznos
aZ'

Iektróda felhelyezés eseteÍben'

aríácíonak hat váLtozata
s kombínációt' ke1l meg-
et/
-á1ata célj ábóL az elektróila

fe1helye zési varLácLólrat'' jobbilt a1||tipusu

""íí""" e" p"táíosiás esetékben gvizsgáIni.
/ tasa: Ekg fe]_vétel eket /
h-iér"Etáret elemzése atapján m hogy
MS minden csatornán azaorróó onn ig a-reciproka'

ténat a helyes vektor irány I{ a v5 eLveze-
téshez nasofiit.iá"áizí,áá",zl 5,26,34,55,56
sz. feIvételeket.

SX minden romúínaóióuan azonosithatórXS nj-ndíg 
"- 

reciproka'
a he1yes ""[tá"-i;á"' sX..o'z elvezetés a.v1r2 eWezetésbez
r'"" ó"ii t . I'ási[ z 22, 24,25, 2I, 27 p6 o S z f-e-1vé t eI eke t .

MD minden tonúinacíaaán ázoáosithatórDM a reciprok?:L,
- 

"í"á""{E" ̂ r- ^W' 
III. -hoz hason]ó.lásd z\L r52 r34 r4J-r42,

44r5L r52 ,54. Sz o f elvéte1eket.
Ds' j'óí_ ;;ó"ő" i tr'ái 3- eÍve z e t é s, _ ED - 

a- re c ipt9k?:Á-Y 6 l?'
aVR e]vezetésekhez hasonlít'lásd'5I'11'56'32'74'35'sz

fe}véte1eket.
rux-órvázéie" mínd'en eLvezetés kombinációbarr azonos rXM

níndig " ""óíp"oka.}D( 
a h9]V!| y9k!9r-irá!y_'4 Y?,2=

hoz hasonriilir .ii,t4 r2L,22"'24 r5L r52,53,L5,L5 116 r26,54
55 156. sz felvételek.

MC mÍnd'ig 
"uo''oÁ 

CM nind.íg a reciprok..}l ,I?rl3r4ll42l43,_ -iI;I''ía 
r++,45,46.sz feÍvéte]_er..b v4-hez hason1it.
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CXe]-vezetés mindi.g azonosrXC mindig a recj-proka" LLrL} 116,J-2rL4rL5 sz elvezetéseken l.átlnató hory hasonlÍt a vl-hez.

o-septalie részérőI, az
Mc'Ms elvezetés a balkanra antero_lateráIisr-lateráI1s,
a DS pedig a baIkamra laterális részéríL nyujt felviIá-
gosÍtást.

hz IlE elvezetésben észle]-hető e]váItozásokat urykell értékelnirmi-nt a V d'exter elvezetésekben 1étrejőv6-
ket..Lz Mc'MsrDS elvezetések eltéréseit pedÍg a-V sinisten
eIvezetések anaIógiájára keJ-l értékelni"
- Diffus ByocaTdialÍs ]aesiok nind'Íg kid'erithetők

bámelyik elvezetéssel.Gócos m' yocardÍatis károsodások
csak a negfelelő e]-vezetéseg lnasznáJ.ata esetén identifi_
calhatók"A gócos e]-változásór pontosit ásárara loea]-Í záei6
könnyitesére használhatóak az ávx'aVS és az aYNIraVC el-
vezetések.

Ivffi: 7oy',-uan hasonló a Yljnez
5o%-bal hasonló a Y}-höz.
Mind'en esetben anterogeptalÍs informácÍőt hordoz.

DS: 94%-aan hasd-ó a Y6-hoz
85%-ban hascú.ó a Y5-h?cz.
Mj-nd'en esetben b.kam:la ].atera]-is info:máció"

MC: v'B?[-ban hasonló a Y5-L:.:öz
68iÁ-ban hason-tó a Y4-hez.
Minden esetben arrterogeptalis infornácÍót hordoz.

Gócos myocard'iakÍs laesÍok M0-ben -79%-ban,
W-ben 5o%-ban,
DS-ben 5o%-ban derithetők ki"

elvezetési rend.s e abban sanrhogf
elváItozások d inamilnrs

szinkrog hatcsator-
etőség az

követésére munkav égzés /Áozgás/ uaz
nás Ekg készi.[Léken is.
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