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LAAJA AMBULATORINEN UNIPOLYGRAFIA

MITATTAVAT MUUTTUJAT

• EEG 

• Silmien liikkeet 

• Leuanaluslihastonus 

• Rintakehän hengitysliikkeet 

• Pallean hengitysliikkeet 

• Nenähengitysilmavirtaus 

• Nukkuma-asento 

• Kuorsaus 

• Valtimoveren happisaturaatio (pulssioksimetri) 

• 1-kanavainen EKG sekä Syketaajuus 
(pulssioksimetrista) 

• Jalkojen liikkeet (Tibialis anterior EMG) 
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LAAJA AMBULATORINEN UNIPOLYGRAFIA

PSG-LAITE JA TARVIKKEET
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LAAJA AMBULATORINEN UNIPOLYGRAFIA

TUTKIMUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

• ajanvarauskirje, potilas- ja saapumisohje sekä
unikyselylomake lähetetään potilaalle

• tarvittaessa varataan vuodeosastopaikka tai 
potilashotelliin huone tutkimusyöksi

• unikyselyn täyttäminen

• tarvittaessa unipäiväkirjan pitäminen 1-2 vko
ennen tutkimusta

• puhtaat ja kuivat hiukset

• aluspaita/t-paita päällä, 
napitettava/vetoketjullinen pusero/neule
mukana, myssy/huivi/huppu peittämään
antureita

• tutkimusvuorokautena säännöllisesti käytetty
lääkitys, tarvittavta lääkkeet tapauskohtaisesti; 
ei alkoa
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LAAJA AMBULATORINEN UNIPOLYGRAFIA

LAITTEEN ASENTAMINEN KNF-OSASTOLLA

• osastolla irtoelektrodien sekä
muitten antureiden asettaminen

• laitteen ohjelmoiminen potilaan
unirytmin mukaisesti

• signaalien tarkistaminen/ 
biokalibraatio

• ohjeistetaan potilaalle
jalkaelektrodien ja nenäanturin
asentaminen, sekä laitteen
riisuminen
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LAAJA AMBULATORINEN UNIPOLYGRAFIA

REKISTERÖINTI KOTONA 
(TAI VUODEOSASTOLLA/POTILASHOTELLISSA)

• nenäanturin ja jalkaelektrodien laitto

• nukkumaan meno sovittuna aikana, huomioiden

rekisteröintiaikaa

• laitteen riisuminen vasta sovittuna aikana

• yökyselyn täyttäminen illalla ja aamulla
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KLIININEN NEUROFYSIOLOGIA  UNIREKISTERÖINTIÄ KOSKEVA KYSELY 
 

Rekisteröinnin aloitus pvm. 
 

Nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero 

Rekisteröinnin aloitus klo aika 
 

Rekisteröinnin lopetus klo aika 
 

 
 

Rastita huolellisesti oikeat vaihtoehdot ja täytä tyhjäksi jätetyt kohdat. 

1. Menin illalla vuoteeseen klo _______________ ja sammutin valot klo _______________ 

 

Seuraaviin kysymyksiin voit vastata aamulla herättyäsi. 

2. Olin hereillä noin __________ minuuttia ennen nukahtamistani. 

3. Nukahdin 

 

 

 

 

 
4. Heräsin yöllä noin ________ kertaa.  

5.  Nousin ylös vuoteesta ________ kertaa (klo ________   ________   ________   ________  ________ )  

 

6. Miten nukuit viime yönä?  7.   Entä unen laatu? 

 

            

 

 

 

8. Heräsin tänään klo _______________, nousin vuoteesta klo _______________ 

9. Heräsin tänään  

 

 

 
 
 

 
10. Montako tuntia nukuit viime yönä oman arvion mukaan?  _______________ tuntia 

 
11. Häiritsikö jokin untasi? Mikä? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. Mitä lääkkeitä käytit eilen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

13. Käytitkö viime yönä irrotettavia hammasproteeseja / purentakiskoja / apneakiskoja? 

14. Jos mielessäsi on muuta mainittavaa tutkimusyöstä, kirjoita lomakkeen kääntöpuolelle.  

  tavallista nopeammin 

  yhtä nopeasti kuin tavallisesti 

  tavallista hitaammin 

 hyvä 

 melko huono 

 huono 

  paremmin kuin tavallisesti 

  kuten tavallisesti 

  huonommin kuin tavallisesti 

  tavallista aikaisemmin  

  samaan aikaan kuin tavallisesti 

  tavallista myöhemmin 



LAAJA AMBULATORINEN UNIPOLYGRAFIA

LAITTEEN RIISUMINEN JA PALAUTUS KNF-OSASTOLLE

• aamulla laitteen riisuminen kotona (tai osastolla/ hotellissa) 

• lomakkeiden täyttö viimeistään nyt!

• laitteen palauttaminen KNF-osastolle sovittuun kellonaikaan mennessä

• hoitaja siirtää rekisteröinnin palvelimelle ja tarkastaa teknisen laadun, 
sekä liittää lomakkeet tietojärjestelmään

• hoitaja tekee esiskoorauksen

• lääkäri analysoi ja tekee lausunnon
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