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          PRZYGOTOWANIE DO BADANIA EEG 
                   w czasie snu: 
  
 Szanowny Pacjencie! 
 
 U małych dzieci, niespokojnych pacjentów oraz u dorosłych u których wymaga tego sytuacja – 
badanie jest wykonywane w czasie snu SPONTANICZNEGO czyli bez zastosowania jakichkolwiek leków w 
celu wywołania snu. Nie należy przyjmować żadnych leków, które pomogą w zaśnięciu! To jest Twoje 
badanie, dlatego od Twojego przygotowania zależy czy badanie będzie poprawnie wykonane i opisane.  
 
Dorośli oraz dzieci powyżej 12 roku życia powinny przyjść na badanie po nieprzespanej nocy, u młodszych 
rekomendujemy następujący schemat praktycznych metod: 
 

 u noworodków i niemowląt tak przesunąć karmienia, aby zostały nakarmione w pracowni 
przed badaniem i wtedy zasnęły,                              

 dzieci do 2 roku życia umawiać na badanie po godzinie 12 i wybudzić dziecko o godz. 6, 
 dzieci od 2 do 5 roku życia wybudzić o godzinie 4 i nie dać spać do czasu badania, 
 dzieci od 5 do 8 roku życia położyć spać poprzedniego dnia o godzinie 23 i wybudzić o 4 

rano, 
 dzieci od 8 do 11 roku życia położyć spać poprzedniego dnia o godzinie 24 i wybudzić o 4 

rano, badanie planować na godzinę 12. 
 
W czasie od wybudzenia do godziny badania, należy dziecko intensywnie czymś zajmować, aby przyszło na 
badanie zmęczone – najlepsze są spacery, ruch na dworze, ponieważ mózg będzie wtedy odpowiednio 
dotleniony. W tym czasie cały czas trzeba dziecko pilnować, ANI NA MOMENT NIE MOŻE ZASNĄĆ , 
również w czasie drogi do pracowni EEG! Nawet krótka drzemka przed zakłóca całe badanie! 
 
                                         Dziecko/dorosły MUSI ZASNĄC W TRAKCIE BADANIA. 
 
Ponad to: 

 przed badaniem należy umyć głowę, nawet 2 razy jeżeli masz łupież  - skóra głowy musi być czysta, 

 na umyte włosy nie używaj żadnych kosmetyków – pianek, lakierów itd., 

 jeżeli farbowałaś/eś włosy, od czasu farbowania do badania  włosy powinny zostać umyte min 3 
razy, 

 przed badaniem zjeść coś bogatego w węglowodany - zapobiegnie spadkom poziomu cukru we krwi 
oraz pomoże zasnąć, 

 24 godziny przed badaniem nie pić alkoholu ani żadnych napojów zawierających kofeinę ( kawa, 
cola, pepsi, napoje energetyzujące) 

 

 
PAMIETAJ! Przed badaniem nie należy odstawiać leków zapisanych przez lekarza!  
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