
Wykonanie zapisu EKG

Agata Reczek

Definicja: 
Elektrokardiografu (EKG) jest graficznym zapisem potencjału elektrycznego 

wytwarzanego przez automatyczne i rytmiczne skurcze mięśnia sercowego. 
Przesuw taśmy rejestrującej zapis świadczy o upływie czasu, natomiast wiel

kość i kierunek wychyleń krzywej zapisu obrazuje zmiany potencjału. 
Cel: 
• dostarczenie informacji z zakresu patofizjologii czynności serca. Nabiera 

znaczenia w zestawieniu z danymi uzyskanymi o chorym; 
• pomoc w ustaleniu rozpoznania jednostki chorobowej. 
Wskazania do wykonania EKG
1.  Wskazania do wykonania spoczynkowego EKG: 
• różnicowanie zaburzeń rytmu; 
• podejrzenie zawału mięśnia sercowego; 
• podejrzenie przerostu przedsionków i komór; 
• podejrzenie zapalenia mięśnia sercowego, osierdzia; 
• ocena wtórnego uszkodzenia serca w przebiegu chorób ogólnych, zaburzeń 

przemiany materii i zaburzeń elektrolitowych; 
• kontrola i obserwacja przebiegu chorób serca. 
2.  Wskazania do wykonania wysiłkowego EKG: 
• podejrzenie choroby wieńcowej w przypadku prawidłowego spoczynkowe

go zapisu EKG; 
• ocena wpływu obciążenia wysiłkiem u chorych z chorobą niedokrwienną; 
• patologiczne zmiany w spoczynkowym EKG bez dusznicy bolesnej. 
Przygotowanie chorego: 
• poinformowanie o celu, sposobie i czasie wykonania zapisu EKG; 
• ułożenie na łóżku lub szerokiej kozetce w pozycji leżącej na wznak w ci

chym i ciepłym pokoju (sali) w celu uniknięcia zaburzeń zapisu powodowanych 
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drżeniem mięśniowym, kończyny góme nie powinny się stykać z tułowiem, 
a dolne z sobą; 

• w przypadku większej liczby osób w pomieszczeniu, zapewnienie poczucia 
intymności poprzez odgrodzenie łóżka parawanem; 

• odsłonięcie przedramion, kończyn dolnych i klatki piersiowej; 
• w celu zmniejszenia oporu elektrycznego między skórą a elektrodami, od

tłuszczenie skóry alkoholem (benzyną) w miejscu przyłożenia elektrod, zastoso
wanie żelu do EKG lub podłożenie pod elektrody gazików zwilżonych roztwo
rem soli fizjologicznej lub wodą; 

• w trakcie badania chory powinien leżeć spokojnie, nie napinając mięśni. 
Przygotowanie sprzętu: 
1.  Skompletowanie niezbędnego sprzętu: 
• elektrokardiograf, papier z podziałką; 
• elektrody kończynowe; 
• elektrody przedsercowe (przytrzymywane gumowym paskiem na powierz

chni ciała lub elektrody przyssawkowe); 
• gaziki; 
• środek zmniejszający opór elektryczny między skórą a elektrodami. 
2.  Pomieszczenie do przeprowadzania badania EKG powinno znajdować się 

z dala od pracowni rtg i fizykoterapii oraz innych urządzeń elektrycznych. 
3.  Przed badaniem sprawdzenie uziemienia aparatu i jego podłączenia do sie

ci, w elektrokardiografach bateryjnych napięcia akumulatora i baterii. 
4.  Unikanie krzyżowania przewodu zasilającego aparat z chorym i z przewo

dami do EKG. 
Przebieg wykonania: 
• umieszczenie elektrod kończynowych na zewnętrznych częściach przedra

mion powyżej nadgarstka i podudziach powyżej kostki zewnętrznej i łączenie ich 
z aparatem EKG wg schematu: 

1) prawa ręka - przewód czerwony; 
2) lewa ręka - przewód żółty; 
3) lewa noga - przewód zielony; 
4) prawa noga - przewód czarny (obojętny, uziemiający); 
• umieszczenie elektrod przedsercowych w następujących punktach: 
1) odprowadzenie V|-IV przestrzeń międzyżebrowa przy prawym brzegu 

mostka (elektroda czerwona); 
2) odprowadzenie V? - IV przestrzeń międzyżebrowa przy lewym brzegu mo

stka (elektroda żółta); 
3) odprowadzenie Vj - połowa odległości między V2 a V4 (elektroda zielona); 
4) odprowadzenie V4- V przestrzeń międzyżebrowa w linii środkowo-oboj- 

czykowej lewej (elektroda brązowa); 
5) odprowadzenie Vs - V przestrzeń międzyżebrowa w linii pachowej prze

dniej, lewej (elektroda czarna); 
6) odprowadzenie Vń - V przestrzeń międzyżebrowa w linii pachowej środko

wej, lewej (elektroda fioletowa);
• uziemienie aparatu;
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• podłączenie aparatu do sieci;
• wyregulowanie czułości aparatu tak, aby napięcie 1 mV odpowiadało wy

chyleniu 1 cm (cecha);
• ustawienie wybranej szybkości przesuwu papieru (najczęściej 25 mm/s 

i 50 mm/s);
• zapisanie danych personalnych chorego;
• rozpoczęcie zapisu odprowadzeń:
- kończynowych dwubiegunowych (I, II, III):
1) odprowadzenie I-rejestruje różnicę potencjałów pomiędzy lewym a pra

wym przedramieniem;
2) odprowadzenie II - rejestruje różnicę potencjałów pomiędzy lewym pod

udziem a prawym przedramieniem;
3) odprowadzenie III - rejestruje różnicę potencjałów pomiędzy lewym pod

udziem a lewym przedramieniem;
- kończynowych jednobiegunowych (aVR, aVL, aVF) rejestrujących wartość 

potencjału w danym punkcie ciała:
1) odprowadzenie aVR - z prawej kończyny górnej;
2) odprowadzenie aVL - z lewej kończyny górnej;
3) odprowadzenie aVF - z lewej kończyny dolnej;
4) (dodatnie wychylenie zespołów komorowych w odprowadzeniu I i ujemne 

w odprowadzeniu aVR wskazują, że elektrody kończynowe nie zostały zamienio
ne);

-jednobiegunowych przedsercowych Vi-Vs po wciśnięciu klawisza V|, V?, 
V} oraz V4-V6 po wciśnięciu klawisza V4, V.,, Vó rejestrujących wartość poten
cjału w punktach leżących na klatce piersiowej;

• po zakończeniu badania EKG odłączenie elektrod, usunięcie żelu ze skóry, 
wygodne ułożenie chorego;

• pozostawienie aparatu gotowego do ponownego użycia;
• zabezpieczenie zapisu EKG zgodnie ze zwyczajem panującym w oddziale 

z pozostawieniem cechy i wyraźnego oznaczenia każdego odprowadzenia.
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