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PM fullfälts ERG 
 
Förberedelse 

Sätt på datorn. Knappen finns på baksidan. Starta skärmen med vippknapp på baksidan. Skrivaren 

startar automatiskt. 

Sätt på ERG-stimulatorn om den inte är på. Knappen finns längst ner på det vita stativet. 

 

Öppna programmet genom att trycka på ikonen EspionV5 

Tryck på START-knappen. ”Touch-screen” eller mus. 

En sida med patientarkiv kommer upp. 

Välj NEW  för att lägga till en ny patient. Knappen finns längst ner till vänster. 

Family name = efternamn 

First name = förnamn 

DOB = dag/mån/år (för att få snedstrecket; tryck på - ) 

Hospital # = fullständigt ID 

Välj rätt gender 

Referring doctor = remittent 

Ethnic origin = blank 

Category = känd diagnos, forskningsstudie osv 

Tryck CLOSE 

Man är nu tillbaka på patientsidan. Kolla noga att rätt patient är vald. 

Tryck PROTOCOLS om inte annat sägs välj protocol ColorDome ERG Rev 10 

Tryck därefter RUN  

Man får nu frågan om detta verkligen är den patient man ska undersöka. 

Tryck YES 

Täck över stimulatorn med den svarta plasthuven och kalibrera (behövs endast en gång/dag). 

 
 
Elektrodsladdar kopplas i förstärkardosa enligt följande: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ställ in rätt höjd på stimulatorn. 

Jordelektrod. 
 
1. höger + aktiv elektrod 
(DTL) 

- referenselektrod 
 
2. vänster +aktiv elektrod 
(DTL) 

- referenselektrod 
 
3. + 

- 
 
4. + 

- 
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Undersökning 

Mät pupillstorleken.  

Droppa bedövning (Oxiprokain eller Tetrakain, en droppe i varje öga). 

Sätt elektroder. Aktiv elektrod i ögat. Var noga med att tråden ligger i ögats nederkant; inte för spänt, 

inte för löst. Tänk på att patienten är bedövad och inte kan avgöra om den är för spänd. 

Referenselektrod på kinden. 

Jordelektrod på armen. Mycket noga med låg impedans (använd slippapper!) 

Starta undersökningen genom att trycka RUN. 

Fyll i pupillstorleken och tryck OK. 

Impedansmätning startar – korrigera elektroder vid behov. 

Tänk på att täcka över monitorn med den röda plasten och att inga andra ljuskällor finns. Vid behov 

kan pannlampa med rött ljus användas. 

Mörkeradaption – 20 minuter! 

  

Varje test startas med: 

Tryck RUN. Kolla impedansen. Ett varnande pipljud kommer före varje stimulus. 

Välj mellan Accept - Stop/Reject - Stop/Reject/Accept. Vid tryck Accept kommer ny stim.  

Det görs 3 stimuleringar/Run. Minst 2 Run/Step krävs för att få ”average result”. 

Tryck STEP för att komma vidare till nästa stimulering. 

Step does not have an average result. Do you want to create one? Tryck Yes. 

Tryck STEP – ge kommentar, fortsätt sedan med nästa RUN. 

 

1. 0,009 Rod ERG (enstaka svagt vitt ljus, stavsvar). 

2. 0,17 Rod ERG (enstaka starkare ljus, kombinerat stav/tapp svar).  

3. 3 Rod ERG (enstaka starkare ljus, kombinerat stav/tapp svar).  

4. 12 Rod ERG (enstaka starkare ljus, kombinerat stav/tapp svar).  

OBS! När slutkommentaren skrivits in tänds starkt ljus i ColorDome – kom ihåg att 

informera patienten!  

Tryck RUN – ljusadaption startar. Då vi använder kort ljusadaptation kan man trycka ner till noll 

direkt. 

 

5. 3 Flicker (snabba blinkningar med starkt ljus, discolampor). 1 stimulering/Run men kan behöva 

upprepas vid störningar 

6. 3 Single cone flash (upprepade långsammare blinkningar med starkt ljus). 1 stimulering/Run men 

kan behöva upprepas vid störningar. 

Avsluta med Exit.  

 

Vid behov körs RP-program. Se PM RP-programmet 
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Avsluta för dagen: 

Tryck BACK 

Tryck BACK igen 

Slutligen kommer man till en ruta där det frågas: FINISH; SHUT DOWN. Tryck på den. Stäng av 

datorn på baksidan. Stäng av stimulatorn. 

 
OBS!!! Vid avslutande får man meddelande om att backup is due. Backup görs 
på CD-skiva av den som kör första måndagen i månaden. CD skivorna 
markeras med datum och förvaras i låda på hyllan. 
 
 

PM RP-programmet 

Bakgrund 

Patienter med Retintis Pigmentosa (RP) eller annan näthinnesjukdom kan ha så nedsatt funktion i 

näthinnan att vi inte kan registrera svar med ordinarie protokoll.  RP programmet är speciellt gjort för 

Lund och innehåller bl.a. en 30 Hz flicker stimulering med 200 repetitioner och ett bandpass filter som 

kan visa svar med mycket låga amplituder.  

Programmet används vid två tillfällen: 

1. Man har kört ordinarie protokollet men får inga svar. 

2. Patienten har känd RP eller är undersökt med RP programmet tidigare 

Förberedelse 

Samma som vid ffERG. Välj protokoll: RP program LUND 

Undersökningen 

Vid fall 1 så körs bara de två sista stimuleringarna (stimulering 5 och 6) 

Vid fall 2 så körs hela programmet: 

Mörkeradaption 20 min! OBS att programmet inte säger till om detta!! 

1. Blue flash (enbart stavsvar) 

RUN (ignorera patch the RE) 

Kör minst tre körningar per stimulering men du kan själv bestämma!! 

STEP 

2. Red flash (tappsvar) 

3. White flash (kombinerat stav/tapp svar) 

4. White flash ave (kombinerat stav/tapp svar, 30 stycken stimuleringar i följd) 

Behöver inte upprepas 

Ljuset tänds i domen efter varning 

5. Flicker (Tappsvar, 20 stimuleringar) 

6. Flicker ave (Tappsvar, 200 stimuleringar) 

Två svar visas på respektive öga, det till vänster med vanligt filter och det till höger med speciellt 

bandpass filter. Överledningstiderna för peakarna ska helst överensstämma om man ska kunna lita på 

svaret. 

Skriv ut resultat med PRINT. 
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PM multifokal ERG 
 
Förberedelse 
 
Sätt på POWER på sidan av lila lådan + datorn + skrivaren. 
 
Om patienten inte finns i databasen tryck på NEW och fyll i patientuppgifter. 
 
Undersökningen 
 
Koppla upp patienten alt. byt plats på elektroderna. OBS vänta med att koppla in patienten tills 
apparaten har kommit igång. 
 
(Öga = +, Referens = -) 
 
Impedans 
Svagt röd = dålig, motsvarande ”röd” (>40K) 
Snabbt blinkande = dålig (10-25K) 
Långsamt blinkande = hyfsad, motsvarande ”gul” (5-10K) 
Stark röd = bra, motsvarande ”grön” (<5K) 
 
När apparaten är ”nöjd” slocknar alla lampor och för all kolla impedansen då trycker man IMPEDANS. 
 
Placera patienten. Kolla att höjden på ögonen är i nivå med strecket och anpassa höjden på 
hakstödet. 
 
Välj program  
 
Barn tom 10 år –   Standard 50 Deg 37 Hex 200 cd (2 minuter) 
Vuxna samt barn från ca 11 år –  Standard 50 Deg 61 Hex 400 cd (4 minuter) 
 
Vid svårigheter med ovanstående –  Standard 50 Deg 19 Hex 200 cd (1 minut) 
 
OBS! Om patienten skelar måsta man köra ett öga i taget med lapp för det andra 
 
 
För att kontrollera fixationen markeras ena pupillen genom att högerklicka. Om kameran behöver  
zoomas görs detta i CAMERA, MENUS,  CAPTURE , ZOOM. För att zooma trycks ENABLE ZOOM 
och sedan kan man justera med gröna pilarna. 
 
Starta genom att trycka RUN. Programmet körs i 30 sekunder och därefter hörs pip och det blir en 
paus. Be patienten vila och blinka en kort stund och därefter kör igen genom att trycka på RUN. 
 
Efter avlutad registrering tryck ANALYZE. 
 
Om man skulle ha satt elektroderna fel hö/vä kan detta ändras i efterhand i ADVANCED SETTING. 
 
Skriv ut protokoll via PRINT 
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PM EOG (ElektroOculoGram) 

Bakgrund 

Metoden mäter skillnaden av aktivitet i retinala pigment epitellagret i näthinnan i mörker och ljus och 

en sk ”Arden ratio” beräknas genom att lägsta punkten i mörker och högsta punkten i ljus markeras. 

 

Förberedelse 

EOG undersökningen görs före ffERG och  mfERG 

Patienten ska ha dilaterade pupiller. 

Patienten ska vara ljusadapterad före undersökningen dvs minst 15 minuter i rumsbelysning. 

 

Undersökningen 

EOG elektroderna placeras på vardera sidan om ögat enligt bild. 

 

Jordelektrod placeras på handen. 

Patienten placeras i apparaten 

Patienten informeras att de ska följa lamporna med blicken, 10 ggr/minut. 

Starta genom att trycka RUN 

Gå vidare till nästa steg genom att trycka på STEP 

Behöver man stanna programmet av någon anledning tryck PAUSE. Om man trycker STOP och 

sedan START riskerar man att förlora data. 

En ny omgång startar varje minut och 10 st.” reversals” registreras för varje omgång 

Baseline - 2 omgångar á 2 minuter (går att hoppa över) 

Mörker  - 16 omgångar á 16 minuter  

Ljus  - 16 omgångar á 16 minuter 

Det går att lägga till extra körningar men inte att ta bort. 

Resultatet skrivs ut via PRINT. 
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PM ERG i narkos 

Förberedelse 

Op. koordinator meddelar vid behov neurofys. i samband med bokning av patienter på telefonnr: 

13441 

ERG apparaten står på Ögonavdelningen 85G. På op. dagens morgon hämtar op. personalen ERG 

apparaten. Vid behov kan neurofys. kontaktas på telefonnr: 13441 och de hjälper till att ta ner ERG 

apparaten. Viktigt att apparaten är igång och testad innan patienten sover. 

Patienten får, om inget annat ordineras, ögondroppar på op. direkt efter sövning. Barn under 1 år 

droppas med ”babyK” (cyklopentolat-fenylefrin APL 0,5% + 0,5%), två droppa med några minuters 

mellanrum. Barn över 1 år droppas med vanlig k-droppe. 

Andra undersökningar görs ofta i samband med ERG undersökning.  Följande ska alltid finnas 

på salen: 

Retcam, blefarostat, skelhake 

Skiaskop och skialister 

Pannoftalmoskop och en av följande linser; 20, 25, 28 eller 30 D. 

På operation finns låda med ERG tillbehör: 

Förlängningssladd, pannlampor, plastblefarostater, ögonlappar, elektroder, elektrodpasta, 

sandpapper.  

Blodprov för genetisk analys 

EDTA rör med lila kork (barnrör eller vanliga) ska skickas med från avdelningen. Remisser + 

provtagnings- anvisningar finns i ERG lådan. Blodprovet skickas med remiss till Klinisk Genetik, 

Rörpost: EH37. 

Undersökningen 

När patienten sover kollas pupillerna, vid behov ges mer k-droppar. 

Elektroderna placeras och dubbla ögonlappar sätts på. Ljuset dras ned och tiden noteras. 

Röd plast sätts på alla dataskärmar och ”Mörkeradaptations lappar” på samtliga dörrar. 

Efter 20 minuters mörkeradaptation släcks ljuset helt och endast rött ljus får vara tänt. Blefarostaterna 

placeras i båda ögonen. En person kör ERG apparaten (Dr/BMA) och en person håller i domen. 

Koksalt behövs för att fukta cornea mellan stimuleringarna 

Undersökningskoder   XCD00 - Klinisk ögonus i narkos 

   XCD10 - Elektrofysiologisk us 

   XCK10 - Fotografering av ögonbotten 

   ZXA10 – Bilateralt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


