ELETROENCEFALOGRAMA (E.E.G.)
(Para crianças que necessitam de sedação)
Véspera do exame: Dia ____/____/_______







Após as 10 horas: Não comer nem beber nada. Jejum absoluto - para sólidos e líquidos;
Dormir menos. Metade do tempo habitual. (Exemplo – Dormir mais tarde na noite anterior ao
exame e acordar bem cedo no dia do exame)

Esse exame somente é realizado as terças feiras às 7 horas da manhã;
Lavar o couro cabeludo com sabão de coco um dia antes do exame;
Não usar condicionador, xampu ou cremes;

No Dia do exame:













Dia ____/____/_______ (Terças feiras às 7 horas da manhã)

Durante o exame, ficar tranquilo, Relaxado, tentar dormir um pouco. Colaborar com o técnico,
fazendo as manobras que ele pedir, de forma correta, garantindo assim a qualidade do
exame;
Fazer Jejum Absoluto. Não comer nem beber nada.
Não vir fazer o exame doente: com febre, tosse, falta de ar, com peito cheio. Entrar em
contato para remarcar o exame;
O cabelo deverá estar bem limpo, seco e não deve ser preso – (amarrar, usar prendedores);
O exame é tranquilo. Não dói, não dá choque...
Trazer documentos pessoais e cartão nacional do SUS.
Trazer nomes dos medicamentos de uso contínuo;
Trazer uma toalha de rosto e um pente;
Atenção:
Não usar boné após lavar o cabelo e ao vir fazer o exame.
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