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EPS is a test that checks the electrical 
system of your heart. It is done to find why 
you are feeling faint or dizzy or having 
irregular or fast heart beats.
An adult family member or friend needs to 
come with you to take you home after the 
test. It is not safe for you to drive or leave 
alone.
Arrive on time for your test. The test takes 
1 to 4 hours.

To Prepare
• Do not eat or drink anything, including 

water, after midnight before your test.
• Ask your doctor if you should take your 

medicines the morning of your test. If so, 
take with sips of water only.

During the Test
• You will wear a hospital gown and lie on 

an x-ray table.
• An IV (intravenous) is put in a vein in 

your arm.
• You are awake during the test. You may 

be given medicine in your IV to help you 
relax.  

ЕФД - це обстеження, при якому 
робиться перевірка електричної 
системи Вашого серця. Це обстеження 
проводиться з метою виявлення причин 
відчуття слабості чи запаморочення 
або нерегулярного чи прискореного 
серцебиття.
Необхідно, щоб з Вами прийшов дорослий 
член родини або друг для того, щоб 
доставити Вас додому після обстеження. 
Сідати за кермо або залишатися одному 
для Вас небезпечно.
Не запізнюйтесь на це обстеження. 
Саме обстеження займе 1-4 години.

Для підготовки
• З опівночі до початку обстеження не 

вживайте жодної їжі або напоїв, навіть 
води.

• Запитайте у Вашого лікаря щодо 
вживання Ваших ліків вранці в день 
обстеження. Якщо ліки треба вживати, 
запивайте їх невеликою кількістю води.

Під час обстеження
• Ви надягнете лікарняний одяг і ляжете 

на рентгенологічний стіл.
• У вену на Вашій руці буде введено 

крапельницю.
• Під час обстеження Ви не будете 

спати. Можливо, Вам в крапельницю 
введуть ліки, щоб допомогти 
розслабитися.  

• На спину, груди та ноги будуть 
поміщені невеликі подушечки для 
контролю роботи серця. Чоловікам 
може знадобитися виголити волосся 
на грудях.

EPS (Electrophysiology Study)

ЕФД (електрофізіологічне дослідження)
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• Small pads are put on your back, chest 
and legs to check your heart. For men, 
chest hair may need to be clipped.

• A blood pressure cuff is put on your arm. 
Your blood pressure and heart rate are 
checked during the test.

• You are covered with a sheet and your 
gown is removed. Keep your hands 
under the sheet.

• Either your groin or your arm will be 
cleaned. Your groin may be shaved if 
used.

• The doctor numbs your groin or arm. This 
stings for a few seconds.  After this, you 
should only feel pressure and no pain.

• A needle then a soft tube called a 
catheter is put into your blood vessel. 
The doctor watches on the screen as the 
tube is moved to your heart.

• The doctor will put some wires through 
the tube into your heart. You may feel a 
pinch in your back.  

• You may feel skipped heart beats or 
fluttering. This is normal. If you feel any 
pain or discomfort during the test, tell 
your doctor.

• Your heart beat and your blood pressure 
are measured by the wires.

• During the test, the table may be moved 
so your head is up. Your neck may be 
rubbed. You may be asked to hold your 
breath and push as if you are having 
a bowel movement. You may be given 
medicines.

• The tube and wires are removed.
• Pressure is put over the site for 5 to 15 

minutes to stop bleeding. A bandage is 
put over the site.

• The doctor will talk to you about your test 
results.

• На руку буде надягнуто манжету 
для вимірювання кров’яного тиску. 
Кров’яний тиск і серцевий ритм будуть 
перевірятися під час обстеження.

• Вас укриють простирадлом, і з Вас 
знімуть одяг. Тримайте руки під 
простирадлом.

• Вам вимиють пах або руку. Якщо 
місцем введення буде обраний пах, 
його можуть поголити.

• Лікар введе в область паху або в 
руку ліки, що викликають оніміння. 
Протягом декількох секунд Ви відчуєте 
пекучий біль.  Після цього Ви будете 
відчувати тільки натискання, але не 
будете відчувати болю.

• У кровоносну судину буде введено 
голку, а потім м’яку трубку, що 
називається катетером. Лікар буде 
спостерігати на екрані, як трубка 
просувається до Вашого серця.

• Лікар введе в серце кілька проводів 
через трубку. Ви можете відчути 
пощипування на спині.  

• Ви можете відчути пропуск серцевого 
удару або миготливу аритмію. Це 
звичайне явище. Якщо Ви відчуєте 
будь-який біль або дискомфорт під час 
обстеження, скажіть про це лікарю.

• Биття серця й кров’яний тиск 
вимірюються за допомогою проводів.

• Під час обстеження стіл може 
пересуватися так, щоб Ваша голова 
була піднесена. Вам можуть потерти 
шию. Вас можуть попросити затримати 
подих і напружитися, як при дефекації. 
Вам можуть дати ліки.

• Трубка й проводи будуть вилучені.
• Для припинення кровотечі на 5-15 

хвилин може бути прикладений тиск. 
На місце введення катетера буде 
накладено пов’язку.

• Ваш лікар розповість Вам про 
результати обстеження.



3healthinfotranslations.org

EPS (Electrophysiology Study). Ukrainian.

After the Test
• If the groin site was used:

 f You need to lie flat in bed for the next 
6 hours with your leg straight.

 f During this time, you must use a 
bedpan or urinal instead of getting up 
to go to the toilet.  

• Your site, pulse and blood pressure will 
be checked often.

• You can eat and drink.
• The IV will be removed before you go 

home.
• Medicines given during the test will make 

you sleepy. You will need to have an 
adult family member or friend take you 
home for your safety.  

• The site will be tender for 1 to 2 days 
after the test.

Your Care at Home
Today
• Rest at home.
• Eat your normal diet.
• Remove the pressure bandage at 

bedtime and put on a clean band-aid.

Other Care
• You can take a shower.  
• Do not take a tub bath for 1 week after 

the test.  
• Do not scrub the site.
• Remove the band-aid over the site when 

you shower.  
• You can leave the site uncovered or put a 

clean band-aid on it.

Після обстеження
• Якщо використовувалася область паху:

 f  Ви повинні будете лежати на ліжку 
протягом 6 годин з витягнутими 
ногами.

 f  За цей час Ви повинні 
використовувати підкладне судно 
або сечоприймальник замість того, 
щоб вставати і йти в туалет.   

• Місце введення катетера, а також 
пульс і кров’яний тиск будуть часто 
перевірятися.

• Ви можете їсти і пити.
• Перед тим, як Ви поїдете додому, 

крапельниця буде вилучена.
• Ліки, дані під час обстеження, 

спричиняють сонливість. Для того щоб 
безпечно доставити Вас додому, Вам 
знадобиться дорослий член родини 
або друг.  

• Місце введення буде боліти протягом 
1-2 днів після обстеження.

Медичний догляд вдома
Сьогодні
• Відпочиньте вдома.
• Вживайте звичайну їжу.
• Перед сном зніміть пов’язку і покладіть 

чистий лейкопластир.

Інший догляд
• Ви можете приймати душ.  
• Не приймайте ванну протягом тижня 

після обстеження.  
• Не чешіть місце введення катетера.
• Під час прийому душу зніміть пластир 

з місця введення катетера.  
• Ви можете залишити його непокритим 

або помістити чистий пластир.
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• Check the site each day for any more 
redness, bruising or swelling.

• Do not drive for 2 to 3 days.
• Do not exercise, run, or lift objects over 

10 pounds or 4.5 kilograms for 3 days 
after the test.

Call your doctor right away if 
you have:
• Bleeding at the site that will not stop
• Sharp pain or stinging at the site
• Swelling, redness, more bruising, or 

tenderness at the site
• Drainage or warmth at the site
• Coldness or paleness of the foot or hand
• Problems moving your toes or fingers
• Numbness or weakness 
• Fever or chills
• Confusion or you are less alert
If you have bleeding that will not stop or a 
lump that gets bigger at the site, lie flat, 
hold pressure on the site and call 911.

Talk to the staff if you have any questions 
or concerns.

• Щодня перевіряйте, чи не з’явилися 
нові почервоніння, синці або 
припухлості на місці введення 
катетера.

• Протягом 2-3 днів не сідайте за кермо.
• Протягом 2-3 днів не робіть зарядку, 

не бігайте, не піднімайте жодних 
предметів, вага яких перевищує 10 
фунтів або 4,5 кг.

Негайно зателефонуйте 
своєму лікарю, якщо у Вас:
• Кровотеча на місці введення катетера 

не припиняється
• Гострий біль або відчуття печіння на 

місці введення катетера
• На місці введення катетера виникла 

припухлість, почервоніння, збільшення 
синця або хворобливі відчуття

• На місці введення катетера є 
виділення з рани або відчуття тепла

• На нозі або руці є відчуття холоду або 
блідість

• Проблеми з ворушінням пальців ніг 
або рук

• Відчуття оніміння або слабості
• Жар або озноб
• Почуття сум’яття, або Ви менш уважні
Якщо на місці введення катетера у Вас 
кровотеча, що не припиняється, або 
припухлість збільшується, ляжте на 
плоску поверхню, надавіть на місце 
введення катетера і зателефонуйте 
911.

Якщо у Вас є які-небудь питання або 
побоювання, зверніться до персоналу.


