PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA
W PRACOWNI EEG DLA DZIECI
JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO BADANIA W CZUWANIU:
• Dzień przed badaniem należy dziecku umyć włosy. Nie wolno stosować żadnych odżywek,
lakierów, pianek, żelu itp.
• Przed badaniem EEG nie powinno się wykonywać innych badań laboratoryjnych, które
powodują lęk czy niepokój. Nie powinno się też mówić, że idzie na badanie, bowiem może to
wzbudzać niepokój u dziecka.
• Przed badaniem dziecko powinno zjeść posiłek.
JAK PRZYGOTOWAĆ DZIECKO DO BADANIA WE ŚNIE FIZJOLOGICZNYM:
Badanie EEG we śnie wykonywane jest, gdy objawy chorobowe występują w nocy.
Aby można było zbadać aktywność mózgu, dziecko musi spontanicznie zasnąć.
Nie podaje się dziecku żadnych leków wywołujących senność.
Nie można dopuścić do sytuacji, aby dziecko jadąc na badanie zasnęło w samochodzie.
Udane badanie jest uwarunkowane dobrym przygotowaniem do snu podczas badania.
Na badanie pacjent zgłasza się punktualnie na ustaloną godzinę badania.
• Poprzedni wieczór umyć dziecku głowę jak przed badaniem w czuwaniu
• Noworodek - Należy tak zaplanować godzinę karmienia noworodka aby przypadła tuż przed
badaniem - po założeniu elektrod. Na badanie pacjent przyniesiony senny nie uśpiony.
• Niemowlę, (dziecko) do 2-go roku życia -Należy wybudzić dziecko ze snu stosunkowo
wcześniej w taki sposób aby przyjeżdżając na badanie było senne, nie uśpione. Należy tak
zaplanować posiłek dziecka aby przypadł na czas tuż przed badaniem -po założeniu czepka.
Jeżeli dziecko w domu używa podczas zasypiania przytulanki, proszę ją ze sobą zabrać.
Na pewno się przyda.
• Dziecko między 2-6 rokiem życia - W dniu badania dziecko należy wybudzić 3-4 godziny
wcześniej niż normalnie wstaje. Przyjeżdżając na badanie dziecko musi być senne nie
uśpione. Dziecko na zaśniecie ma określony czas. Jeżeli w domu używa przy zasypaniu
przytulanek to należy je ze sobą zabrać.
• Dziecko między 7 a 11 rokiem życia - W przeddzień badania dziecko idzie normalnie spać.
Powinno być wybudzone stosunkowo wcześniej tak aby na zaplanowaną godzinę badania
było senne. Od chwili wstanie do czasu badania nie może zasnąć nawet na kilka minut!
• Dziecko starsze niż 12 lat nie śpi całą noc poprzedzającą badanie pod nadzorem
opiekuna/rodzica, który również nie śpi, razem się bawią, grają w gry ruchowe,
z piłką, ping-pong, szachy, ćwiczenia fizyczne.
Uwaga! Nie zaleca się oglądanie filmu lub bajek może to spowodować zaśnięcie!

