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Ambulatoriskt EEG 

Genomförande 
Uppkoppling 

• Kontrollera att batteriet är fullt laddat, det tar 2-3 timmar. 

• Montera minneskort och batteri i förstärkaren, skruva sedan ihop den. 

• Sätt optimalt antal diskelektroder, dessa fästes med collodion eller EC2/SAC2. 

• Sätt 2 EKG-elektroder. 

• Sätt en nätmössa på patienten och trä in sladdarna i tubgas. 

• Förankra sladdarna ordentligt med knytband. 

• Koppla sladdarna i förstärkarens ingångar. 

• Sätt på förstärkaren och koppla den till datorn. 

• Starta upp datorn och skriv in patienten i Centrum under fliken Patient Admission. 

• Klicka på Record now. Nu startar uppstartsprogrammet Trackit Wizard. 

1. Välj Start new recording och klicka på Next. 

2. Ändra inget i de redan ifyllda fälten, klicka på Next. 

3. Välj önskat undersökningsprotokoll, alltså antal elektroder, och klicka på Next. 

4. Klicka på OK för setup av protokoll. 

5. Klicka på Next för att ansluta (Se till att förstärkaren är ansluten och påslagen). 

6. Klicka på Next för Setup av TRACKIT.  

7. Klicka på Yes för att skriva över inställningarna. 

8. Vänta på processen och klicka sedan på Next för att fortsätta. 

9. Klicka på knappen Imp.Check On för att se impedans-mätningen, justera till 5 kOhm 

eller lägre. 

10. Klicka på Exit i impedansmätningsrutan. 

EEGt kommer nu att synas, se till att det ser ok ut. 

11. Klicka på Next för att komma vidare. 

12. Klicka på Next för att acceptera inspelningstid och längd. 

13. Klicka på Yes för att skriva över tidigare inspelning på minneskortet. 

14. Vänta en stund medan konfigurationen överförs. 

15. Klicka på Exit när texten ”Trackit now recording” visas. 

• Ett felmeddelande kan visas efter avslutad uppstart, klicka bara på Ok. 

• Kontrollera att ett ”R” syns i fönstret till förstärkaren. 

• Koppla bort förstärkaren från datorn och stoppa i lämplig väska. 
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Registrering 
• Be patienten sitta avslappnat och blunda en kort stund. 

• Notera aktuella mediciner, anfallssituation och antal elektroder. 

• Instruera patienten att anteckna vad som händer på medskickat anteckningsblad och att 

trycka på markeringsknappen vid eventuella anfall/symptom. 

• Patienten får gå hem 1–2 dygn (batteriet räcker knappt två dygn).  

Be dem om möjligt att ta av elektroderna hemma med hjälp av vatten. Var då noga med att 

informera att förstärkaren inte får bli blöt. Om collodion används får patienten komma 

tillbaka och ta av elektroderna på plats. 

• Lägg remiss och anteckningsblad i nedersta facket på analysrummet. 

Avslutning 
• När sladdar och förstärkare lämnas åter: 

o Kontrollera att all utrustning är med 

o Kontrollera att dagboken/anteckningsbladet är medskickat 

o Fråga patienten om det varit några anfall och hur det har gått. 

• Rengör sladdarna med vatten och torka sedan av dem med yt-desinfektionsmedel. 

• Sätt i minneskortet i minneskortläsaren. 

• Starta Centrum. 

• Tryck på fliken Upload. 

• Tryck på den lilla blå mappikonen till vänster under ”Select a File to Upload”. 

• Välj rätt fil (döpt ANONYMOUS alt. Patientens personnummer). Klicka på Öppna. 

• Tryck på Upload nere i högra hörnet. 

• I det här stadiet kan det dyka upp ett felmeddelande. Klicka på YES. 

• Kontrollera under fliken Processing att filen laddas upp korrekt. 

• Kontrollera sedan under fliken Patient List att filen har laddats upp. 

• Sätt batteriet på laddning men låt det inte ladda över natten/helgen. 

• Notera hur lång filen blev på ”batterilistan”. 

• Lägg anteckningsbladet tillsammans med remissen i nedersta facket på analysrummet för 

tolkning. 
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