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Historiaa

• Kliinisessä käytössä EEG-ja 
herätevastelaitteet eriytyneet toisistaan

• Tutkimuspuolella mittaukset samalla 
laitteella



Milloin EEG-SEP ?

• asfyktiset vastasyntyneet
• tajuttomat
• elvytetyt
• hukkuneet
• aivotraumat
• eloonjäämis/- neurologinen ennuste
• aivoverenvuoto, sepsis









SEP



SET UP à la LNS/KNF

• EEG-laitteena Nervus U32 vahvistimella
• Stimulaattorina Micromed light
• Stimulaattorin ja vahvistinrasian välillä kaapeli 

”pulssisovittimineen”
• Kaikki 10-20-järjestelmän elektrodit, 

niskaelektrodi (C7), (EKG-elektrodit Erbin 
pisteisiin)

• Stimulaatio-ja maadoituselektrodit
• Keskiarvoistus jälkikäteen BESA-ohjelmalla



Mittauksessa huomioitavaa
• Hyvät elektrodikontaktit, myös stimulaatio-ja 

maadoituselektrodeissa (rapsutus)
• Infuusioletkut erillään rekisteröintijohtimista
• Elektrodimateriaalit oltava samat Nervuksella (ei 

tina versus AgAgCl)
• Stimuloidaan medianusta ranteesta (peukalon 

liike näkyviin), kämmenen läpi tai cubita
• Stimulus koko ajan päällä, triggeripulssi päällä, 

kun potilas rauhassa (nukkuu tai ei liiku)
• Pyritään 600 keskiarvoon (1 Hz ja 10 min)



Huomiotavaa/mahdollisia 
virhelähteitä

• Näytteenottotaajuus muutetaan 2048 
hertsiin

• Stimulusartefakta pienempi, kun 
maadoituselektrodi lähellä stim.

• Iso maadoituselektrodi
• Stim. pulssin kesto 0,2 ms
• Triggeripulssi käyrälle näkyviin
• Stimulus-ja rekisteröintijohtimet erillään
• Raakasignaalin tarkkailu, mahd. laadukas 

(vähän kohinaa, pieni stim.artefakta)

















EEG 6 tunnin iässä lähes inaktiivinen



Ikä 6 h: 
SEP esiin oikealta , 

vasemmalta ei, 
muttei myöskään C7-vaste

esiin, stimulusongelma



EEG 2 vrk:n iässä edelleen lähes inaktiivinen



Ikä: 2 vrk
SEP:t esiin molemmin

puolin



Kalenteri-ikä: lähes 2 vko, CA:41+3, EEG lausuttu normaaliksi



Normaali oikean käden SEP lähes kahden viikon iässä



Normaali vasemman käden SEP lähes kahden viikon iässä





Plussat/miinukset

• Yhdellä laitteella samanaikaisesti kaksi 
tutkimusta

• Kattavampi elektrodimäärä
• On line-keskiarvoistuksen puute
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