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Velkommen
Hos PrivatHospitalet Danmark kommer vores kunder altid i første række. Som kunde hos
os oplever du en høj faglig kvalitet og tidssvarende faciliteter, hvor dit behandlingsforløb er vores første prioritet.
PrivatHospitalet Danmark har eksisteret siden 1991 og er i dag Danmarks største
privatejede danske hospital. Hospitalet bliver til dagligt drevet af hospitalschef Hanne
Zingenberg.
Vi råder over operationsstuer, 10 ambulatorier og en række sengepladser. Vi har kompetente specialister tilknyttet inden for hver deres speciale, alle er overlæger med lang og
veldokumenteret ekspertise inden for deres område.
Hospitalet råder endvidere over moderne røntgenudstyr, således at næsten alle
former for billeddiagnosticering kan foretages på stedet, og vi har derudover det
nyeste medicotekniske udstyr.
Har du spørgsmål vedrørende din operation eller andet, som vi kan hjælpe dig med,
er du altid velkommen til at kontakte os.

Hanne Zingenberg
Hopitalschef
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Cykeltest / elektrokardiografi
Formålet med at lave en cykeltest er at vurdere dit hjertes funktion i forbindelse med
fysisk arbejde. Undersøgelsen vil vise, om hjertemusklen mangler ilt, hvilket kan være
tegn på åreforkalkning. Samtidig vil undersøgelsen vise, hvis hjertet slår uregelmæssigt,
unormalt hurtigt eller unormalt langsomt.
Forberedelse til undersøgelsen
Du kan tage din medicin, som du plejer, med mindre andet er aftalt. Medbring venligst
oplysninger om den medicin, du tager til dagligt.
Det er en fordel at have løstsiddende tøj/sportstøj på, som egner sig til at cykle med.
Hvordan foregår undersøgelsen
Der vil være en læge og en sygeplejerske til stede under undersøgelsen.
Cyklen indstilles, så den passer til dig. Du skal cykle med bar overkrop, kvinder må gerne
beholde deres BH på. Du får sat elektroder på brystkassen, så man kan følge din hjerterytme hele tiden. Dit blodtryk vil blive målt inden testen starter og derefter med jævne
intervaller under selve cykeltesten.
Du instrueres løbende i, hvor hurtigt du skal cykle. Til at begynde med er det nemt, men
hvert andet minut øges belastningen. Det er vigtigt, at du yder dit bedste, at du bliver
ved med at cykle så længe, du overhovedet kan.
Cykeltesten varer ca. 20-25 minutter.
Mulige bivirkninger og komplikationer
Der opstår yderst sjældent komplikationer i forbindelse med undersøgelsen. Cykeltesten foregår under konstant overvågning og vil blive afbrudt, hvis der opstår problemer.
Svar på undersøgelsen
Vi forventer at give dig det endelige resultat af undersøgelsen samme dag. Samtidig vil
du få besked om evt. konsekvenser af resultatet i form af medicinsk behandling eller
supplerende undersøgelser.
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PrivatHospitalet Danmark tilbyder specialistbehandling
indenfor følgende specialer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Albuesmerter
Ankelsmerter
Anæstesi
Astma, allergi og lungesygdomme
Børnesygdomme
Fodsmerter
Gynækologi
Helbredsundersøgelser
Hjerteklinik
Hoftesmerter
Hovedpine/migræne
Hudsygdomme

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Håndsmerter
Indlæggelse
Knæsmerter
Kosmetiske behandlinger
Kroniske smerter
Mave og tarm
Medicinske sygdomme
Neurofysiologi
Neurologi
Ortopædkirurgi
Plastikkirurgi
Psykolog

•
•
•
•
•
•
•

Reumatolog
Rygsmerter
Røntgen og scanning
Skuldersmerter
Slidgigt
Sportsskader
Svedbehandlinger

•
•
•
•

(armhuler, hænder,
fødder)
Svimmelhed
Urologi
Vaccinationer - rejse
Åreknuder
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