
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Tansiyon Holteri Nedir ve Nasıl Uygulanır? 

Tansiton Holteri hastaların gün boyu tansiyonlarının sık aralıklarla ölçerek; uykuda, dinlenirken, aktif haldeyken 

tansiyonu ve nabız sayısını kaydeden bir cihazdır. 

Böylelikle uzun süreli hipertansiyonu olan hastaların, günün hangi saatlerinde tansiyon değerlerinin yüksek 

olduğu saptanarak o saatlere tedavi eklenmektedir. Daha önceden hipertansiyonu olmayan hastalarda ise, ilk 

teşhis konularak, tedavisinin düzenlenmesi sağlanır. 

 

Holter Aleti Nasıl Takılır?  

Test için size randevu verilir. Randevu günü saat 8.30’da başvurulur. Göğüs ön yüzüne yerleştirilen elektrotlara 

Holter aletinin kabloları takılarak alet ile hasta arasında bağlantı sağlanır. Önceki hastanın verileri boşaltıldıktan 

sonra size ait bilgiler alete kaydedilir. Alet ertesi günü saat 08.00’de çıkarılır. Bu sayede o sıradaki aktiviteler 

doktorunuz tarafından görülebilir. Holter kaydı, takılan hasta da herhangi bir komplikasyona neden olmaz. 

Alternatifi ise yatarak 24 saat monitör takibidir, halen kişiye bağlı olması ve hastanede kalınmasını 

gerektirmektedir.  
 

 İşlemden önce ve İşlem için verilen randevu zamanına riayet ediniz,  

 Aç olmanız gerekmemektedir,  

 Kısa kollu ve vücuda yapışmayan kıyafetler giyiniz,  

 Her bip sesi duyduğunuzda kolunuzu düz uzatın tansiyon ölçümünüz yapılsın, 

 Uyku esnasında kolunuzu kıvırmayınız, 

 Alet çıkarılana kadar banyo yapmayınız, 

 Cihazı kuru tutunuz, düşme ve çarpmalardan koruyunuz, 

 Banyo yaparak geliniz,  

 Hasta erkek ise bilgi veren kişinin önerileri doğrultusunda göğüs kıllarını temizleyiniz, 

 İşlem günü 2 adet pil ile geliniz, 

 Alet üzerinizde iken manyetik alanların yoğun olduğu bankamatik cep telefonu bilgisayar ve x ray 

cihazlarından uzak durunuz.  

 

Holter aleti sizde kaldığı sürece üzerinize zimmetlenmektedir. Cihazın Yan etkisi bulunmamaktadır,  
 

Bana anlatılan ve yukarda da yazılı olan bütün bu sakıncaları, riskleri ve yan etkileri OKUDUM, 

anlamadıklarımı SORDUM ANLADIM, tüm riskleri ve komplikasyonları BİLEREK, kendi rızamla 

gerekli işlemlerin uygulamasına KARAR ve ONAY VERDİM.  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(El yazınız ile okuduğumu anladım kabul ediyorum yazınız.)  

 

Adı/Soyadı –İmza (el yazısı ile)                                                                 Tarih : ……/……/20….     Saat: 

 

  
 

Hastanın vekili / yasal temsilcisi 

Adı/Soyadı- İmza (el yazısı ile)                                                                   Tarih :…../……/20….         Saat: 
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