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Ultralyd er specielle lydbølger, som 
sendes gennem huden ved hjælp af et 
lydhoved. Lydene tilbagekastes, når de 
møder forskellige strukturer, og disse 
signaler omformes til et billede, som 
kan ses på en skærm.

Formål med 
undersøgelsen 
Formålet med undersøgelsen er 
at undersøge hjertets  pumpekraft 
samt at vurdere alle hjertekamre og 
hjerteklapper . 

Endvidere kan undersøgelsen være 
med til at afklare medfødte hjertefejl.

Forberedelse
Der er ingen forberedelser før under
søgelsen. Medbring  venligst en liste 
over din medicin.

Undersøgelsen
Hvor lang tid varer 
undersøgelsen ?
Selve undersøgelsen varer ca. 30 min.

Hvordan foregår undersøgelsen?
Du skal have bar overkrop i forbin
delse med under søgelsen og du ligger 
på et undersøgelsesleje. Typisk skal 
du ligge på venstre side det meste af 
tiden under undersøgelsen. Du får lidt 
gel på huden på bryst kassen, og her
efter bevæger speciallægen ultralyds
hovedet henover brystkassen og den 
øverste del af maven.

I forbindelse med undersøgelsen får 
du også lavet elektrokardiogram (EKG) 
samt målt blodtryk.

Gør det ondt?
Der er ikke nogen smerter eller ube
hag ved at få lavet en ekkokardiografi 
undersøgelse.

Svar på undersøgelsen 
og opfølgning /videre 
plan

Du får svaret på undersøgelsen straks 
efter undersøgelsen  og aftaler den 
videre plan med speciallægen .

En ekkokardiografi er en ultralydsundersøgelse 
af hjertet.
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