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Szívstresszmérés 
(VIPORT - EKG-bázisú szívstresszmérő készülék) 

 
A stressz hatása a szívre 
A túlzott mértékű stressz a szívbetegségek egyik rizikófaktora. 
Nyugalmi állapotban, átlagosan a felnőtt szív percenként 72-szer dobban, 
azonban stresszhelyzetben az adrenalin hatására a szívműködés felgyorsul. A 
szív ingerületképző-, és vezető rendszere nagyon érzékenyen reagál a 
szervezetet érő belső és külső stresszhatásokra.  
Elhúzódó stresszhelyzetben a vérnyomás emelkedik, és gyakori 
stresszhelyzetekben élőknél ez a folyamat állandósul, így a szervezetben 
különböző kóros elváltozásokat hoz létre. A túlzott, nem (megfelelően) kezelt 
stressz magas vérnyomást, szapora pulzust, fokozott verítékezést, kóros 
légszomjat okozhat, és a szívinfarktus, agyvérzés legfőbb kockázata lehet. 
 
A modern technológiának köszönhetően a szív- és érrendszeri 

stressz gyorsan és könnyen mérhető. 
 

 
 
A VIPORT a német Energy-Lab Technologies GmbH (Hamburg) által 
kifejlesztett kisméretű, hordozható, hálózatfüggetlen készülék, mely a szív 
ingerületvezetésének adataiból (EKG) egy úgynevezett ElektroKardioPortre-t 
(EKP) készít.  
 
A VIPORT olyan finom elektrofiziológiai eltérések felismerését teszi lehetővé, 
amelyek a szív komolyabb megbetegedését előzhetik meg. 
 
A VIPORT kiértékelésének bázisa a szívfrekvencia variabilitás paraméterein 
alapszik (szívritmus-változékonyság), amit egy EKG jelfolyam felvétele és 
kiértékelése biztosít, ez alapján számolja ki a cardio stressz indexet (CSI), 
kiegészítve a szívritmus és a QRS komplexus tartamának adatával.  
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Az EKG jeleket a VIPORT a hátoldalára 
helyezett 3 elektródán keresztül vételezi 
a standard elvezetés alapján. A mérést a 
mellkas felső részén balra, a szívhez 
közel, szorosan a szívre szorítva 
végezhetjük el. 

  
A VIPORT-nak könnyen kezelhető 
háromszög formája van, annak 
érdekében, hogy különböző 
helyzetekben is könnyen kezelhető 
legyen az eszköz. 
 

A mérés menete: 
 
A VIPORT-ot a mellkas falára helyezzük, és ebben a pozícióban tartjuk 2 
percig. Hangjelzés jelzi a felvétel végét.  
 

 
 

A VIPORT a mérés közben elemzi a bejövő EKG jeleket, matematikai 
algoritmusokat használva. A felvett jelfolyamból elemzi a kiválasztott 
morfológiai feltételeket (QRS), valamint a szívritmus változékonyságát és a 
szívütések közötti távolság egyenletességét is.  
Ha a mérés elkészült, az eredmény a színes grafikus kijelzőn jelenik meg. 
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A készülék grafikusan ábrázolja az Elektro Kardio Portre-t (EKP). Ez a színes, 
háromdimenziós portré gyorsan vizualizálja a szív aktuális állapotát. Jól 
látható módon, színeltéréssel jelzi a normál értéktől eltérő mérési eredményt, 
így már korai stádiumban figyelmeztet a kockázatra. A kapott értéktől függően 
idejében fel tudunk lépni a szív- és érrendszer védelme érdekében. 
 

 
Ezen kívül számszerűen jeleníti meg a stresszértéket (CSI) egy 0-100-as 
skálán, a szívfrekvencia egy perc alatt mért átlagát, a QRS komplexus 
időtartamát millisecundumban, a szívfrekvencia variabilitás elváltozásainak 
mértékét és feltünteti a lehetséges szívritmuszavart is. 
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A VIPORT készülék tehát a stresszterhelésnek a szívre gyakorolt hatását képes 
képben és számokban megmutatni. 
20 teljes mérést lehet eltárolni a VIPORT saját memóriájában. A mért adatok 
a hozzáadott szoftver segítségével átvihetők egy személyi számítógépre és 
elektronikusan továbbíthatóak. 
 
A szívstressz érték alakulását nagyban befolyásolja a szervezet aktuális 
állapota (pl.: fáradtság, túlterhelés, kialvatlanság, izgalom, stressz), a normál 
tartománytól való eltérés felhívja a mért személy figyelmét a szükséges 
stresszoldó módszerek használatára és az orvosi kontroll fontosságára. 
A mérés elsősorban a hirtelen szívhalál lehetőségének kiszűrése miatt lehet 
fontos. 
 
A VIPORT készülékkel felmérjük: 

- a percenkénti szívösszehúzódások számát 
- szabályos időközönként jön-e a pitvarból a kamrába az ingerület  
- a pitvarból a kamrára történő átvezetés ideje nyúlik-e vagy sem 
- vannak-e extra ütések, illetve  
- milyen a szív „pumpa” funkciója 

 
A mérés célja: 

 a szív aktuális stresszterhelésének kiértékelése 
 megelőzés (egészséges személyeknél rizikófaktorok szűrése) 
 rizikócsoportba tartozóknál a további betegségek kialakulásának 

megelőzése (rizikócsoport pl.: magas vérnyomás, cukorbetegség, 
dohányzás, alkoholfogyasztás, fokozott feszültséggel járó munkakör) 

 rendszeres ellenőrzés, a szívműködés változása esetében időben 
történő figyelmeztetés 

 
Előnyei: 

 speciálisan erre a célra kialakított orvostechnikai eszköz 
 gyors, nem megterhelő a páciens számára 
 már korai stádiumban figyelmeztet a kockázatra 
 használata nem helyhez kötött 
 a vizsgálat mindössze néhány percet vesz igénybe 
 a klinikai vizsgálatok jól igazolják az egyszerű vizsgálat eredményeit 
 a cardio stress index (CSI) rendszeresen végrehajtott és rögzített mérési 

eredményei összehasonlíthatók, a változások nyomon követhetők és 
preventív információval bírnak 
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Kinek lehet szüksége a vizsgálatra? 

 aki gyakran áll feszültség, stressz vagy lelki megterhelés alatt 
 akinek rendszertelen az életvitele 
 aki nem táplálkozik egészségesen 
 aki mozgásszegény életet él, ülőmunkát végez 
 akinél szerepel valamelyik hajlamosító tényező (pl.: magas vérnyomás, 

magas vérzsírszint, dohányzás, elhízás) 
 akinek családjában előfordult szív-, és érrendszeri megbetegedés 

 
Minél korábban és pontosabban ismeri a szívét érő stressz szintjét, annál 
hamarabb lesz lehetősége javítani rajta a megfelelő stresszcsökkentő módszer 
kiválasztásával, egészséges táplálkozással, testmozgással. 
 

 
A VIPORT nem állít fel diagnózist, és nem helyettesíti az orvosi 

vizsgálatot. A VIPORT alkalmazása mellett szabályos időközönként és 
minden betegségre utaló jel esetén szükséges az orvosi ellenőrzés. 

 
 

Gyártói honlap: www.cardioscan.de 
 
 

További információ, kapcsolat: 
 

www.legyenkerek.hu  kapcsolat@legyenkerek.hu 

 


