
Holter 12 - odprowadzeniowy 

Badanie elektrokardiogramu (EKG) metodą Holtera służy do ciągłej rejestracji sygnału 

elektrokardiograficznego. Rejestracja zapisu w trakcie codziennej aktywności pacjenta pozwala 

powiązać zmiany pojawiające się w zapisie EKG z wykonywanymi czynnościami oraz 

dolegliwościami chorego dlatego pacjenci proszeni są o prowadzenie dzienniczka podczas badania. 

Wykonanie 24-godzinnego badania EKG w układzie 12 - odprowadzeniowym jest potrzebne 

niewielkiej grupie pacjentów. Badanie należy wykonywać w celu identyfikacji takich zjawisk EKG,

które nie są możliwe do oceny na podstawie holtera 3 odprowadzeniowego. Zazwyczaj dotyczy to 

pacjentów kwalifikowanych do ablacji arytmii nadkomorowych lub komorowych, ponieważ 12-

odprowadzeniowa rejestracja pozwala na najpełniejszą identyfikację rodzaju arytmii oraz 

lokalizacji jej pochodzenia. W związku z powyższym holter 12 - odprowadzeniowy nie powinien 

być stosowany rutynowo, u wszystkich pacjentów. Decyzję o konieczności wykonania badania 

powinien podjąć lekarz kardiolog. 

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

• nadkomorowe zaburzenia rytmu serca

• komorowe zaburzenia rytmu serca

• napadowe migotanie przedsionków

• ocena zmian odcinka ST

• zakwalifikowanie do zabiegu ablacji

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA

Niezbędne badania dodatkowe

• Nie ma konieczności.

Sposób przygotowania do badania

• Holter jest badaniem bezbolesnym i nie wiąże się z żadnym ryzykiem dla pacjenta.

• Pacjent proszony jest aby zabrał ze sobą wykaz aktualnie przyjmowanych leków i ksero 

dokumentacji medycznej.

• U mężczyzn z obfitym zarostem klatki piersiowej wskazana jest depilacja.

Leki

• W dniu badania należy zażyć wszystkie leki przyjmowane na stałe.

Podczas badania



• Całość badania trwa ok 45 minut.

• Podczas badania pacjent nie może się kąpać oraz zdejmować urządzenia. 

• Podczas badania pacjent proszony jest o prowadzenie dzienniczka i zapisywanie 

wykonywanych czynności oraz samopoczucia.

• Jeżeli pacjent ma wszczepiony stymulator, powinien dostarczyć informację o aktualnych 

parametrach stymulatora (wydruk z ostatniej kontroli albo legitymację rozrusznika).

Po badaniu

• Pacjent udaje się z urządzeniem do domu na 24 godziny i o wyznaczonej godzinie stawia się

w przychodni w celu zdania urządzenia.

Przeciwwskazania

• Brak przeciwwskazań.


