KUUDEN MINUUTIN KÄVELYTESTI -ohje
Testillä on mahdollista seurata sydänpotilaan kunnon kehittymistä. Testi suoritetaan vakio-olosuhteissa tilassa,
jossa matka on mitattavissa. Kävelyradan tulee olla vähintään 30 metriä pitkä. Matka merkitään teipillä
kolmen metrin välein. Lähtöviiva ja kääntymispaikka merkitään. Potilaalle selitetään testin tarkoitus ja
kerrotaan, miten testi suoritetaan. Testattava kävelee 6 minuutin aikana omaa vauhtiaan niin pitkälle kuin ehtii.
Kävelty matka mitataan. Testattavaa pyydetään kävelemään keskeytyksettä, mutta hän voi tarvittaessa
hidastaa vauhtia tai pysähtyä lepäämään. Tapahtumat merkataan lomakkeeseen tarkasti. Kannustaminen on
sallittua, mutta vain vakioidulla tavalla, sillä kannustuksella on merkitystä käveltyyn matkaan. Lopussa
testattavalla tulee olla sellainen tunne, että hän ei olisi jaksanut yhtään enempää. Testiä on myös hyvä
harjoitella ennen varsinaista testaustilannetta, jotta potilas saa siihen tuntuman ja vältytään liian varovaisilta tai
toisaalta liian riskialttiilta suorituksilta.

Oheisessa ohjeessa on TULPPA-projektissa käytetty sovellus
Testin alussa testattavalle kiinnitetään automaattisen verenpainemittarin mansetti olkavarteen.
Mansetti pidetään kiinnitettynä koko testin ajan, jotta verenpaineen loppumittaus saadaan nopeasti
tehtyä. Lisäksi testattavalle kiinnitetään sykemittari ja opetetaan mittarin tulkinta niin, että hän kykenee
ilmoittamaan sykkeensä ohjaajalle testin aikana.
Ennen testiä testattavalta mitataan verenpaine, syke ja hengitysfrekvenssi istuen 10 minuutin levon
jälkeen sekä seisten välittömästi ennen testin alkamista. Näin voidaan havaita mahdollinen
ortostaattinen verenpaine. Häntä pyydetään arvioimaan myös hengenahdistuksensa tai rintakipunsa
sekä yleinen väsymyksensä (RPE 0-10).
Testiin kulunut aika ilmoitetaan testattavalle 1 minuutin välein ja samalla testattava ilmoittaa
sykelukemansa, sekä koetun kuormittavuus tunteen (RPE 6 -20) testaajalle. Jos potilaalle ilmaantuu
oireita testin aikana, oireet ja niiden voimakkuus (RPE 0 – 10) kirjataan testilomakkeeseen. Oireita ja
niiden voimakkuutta seurataan myös vielä palautumisen aikana.
Testin loputtua testattava pysähtyy ja häneltä mitataan välittömästi RR, syke, hengitysfrekvenssi ja
kuormittavuus (RPE 6-20) ja oireet (RPE 0-10) tarvittaessa. Tämän jälkeen testattava istuutuu ja
mittaukset tehdään vielä 1 min, 3 min ja 6 min levon jälkeen.
Tarvittaessa testin aikana seurataan myös potilaan hengitystä tarkemmin esim.
vajaatoimintapotilaiden kohdalla. Hengitystä seurataan hengitysfrekvenssi, happisaturaation tai PEFmittauksen avulla. Ihanteellista olisi, jos happisaturaatiomittaus olisi mahdollista tehdä testin kuluessa
joka minuutilla. Jos PEF-mittaus on mahdollista tehdä, se olisi hyvä tehdä juuri ennen testiä seisten ja
testin lopussa ja palautumisen aikana.
Testiin liittyvät viitearvot lasketaan kaavasta:
Terveille aikuisille, 40-80 vuotiaat (Enright ja Sherill 1998):
Miehet: 6 MWT = (7,57 x pituus cm ) - (5,02 x ikä v) – (1,76 x paino kg) – 309 m.
Naiset: 6 MWT = (2,11 x pituus cm ) - (5,78 x ikä v) – (2,29 x paino kg) + 667 m.
Normaaliarvojen alarajat saadaan vähentämällä laskennallisesta arvosta miehillä 153 m ja naisilla 139 m.
Nämä viitearvot perustuvat vain yhteen testiin ilman harjoituskertaa.
Kun testiä on harjoiteltu aikaisemmin, voidaan viitearvot laskea seuraavasta kaavasta
50-85 vuotiaat (Troosters et al. 1999):
6 MWT = 218 + (5,14 x pituus cm – 5,32 x ikä v) – (1,80 x paino kg + 51,31 x sukupuoli). Mies = 1 ja Nainen = 0.

