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Πληροφορίες Ασθενών – Πριν & Μετά την Εξέταση 
 

ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
Το ραντεβού στο εργαστήριο δεν είναι κλινικό ραντεβού.  Πρέπει να επιστρέψετε στον παραπέμποντα γιατρό 
σας για συμβουλές μετά που θα παραλάβει τα αποτελέσματα σας. 

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
H μελέτη αγωγιμότητας νεύρων, ή νευρογράφημα (NCS), γίνεται δίδοντας ηλεκτρικό ερέθισμα στο χέρι ή πόδι 
ενώ καλώδια είναι κολλημένα στο δέρμα σας.  Το ηλεκτρομυογράφημα (ΗΜΓ) γίνεται χρησιμοποιώντας ειδική, 
μικρή βελόνα μιας χρήσης για να εξετασθεί η λειτουργία των μυών.  Οι εξετάσεις θα διαρκέσουν 30-60 λεπτά. 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 
Φυλάξτε μια λίστα φαρμάκων που παίρνετε. 
ΜΗΝ ΔΙΑΚΟΨΤΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ 
❖ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΑ—Ασπιρίνη, Βαρφαρίνη, κτλ. 
❖ ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΚΕΤΥΛΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗΣ—Πυριδοστιγμίνη (Mestinon), Προστιγμίνη, Botox, κτλ  
❖ ΑΝΤΙΣΠΑΣΜΩΔΙΚΑ—Μπακλοφένη, Διαζεπάμη, κτλ. 
❖ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ—Αζαθειοπρίνη (Imuran), Κυκλοσπορίνη, Κυκλοφωσφαμίδη, κτλ. 
❖ ΑΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚA—Κινολόνες (π.χ. Plaquenil), Κορτικοστεροειδή, ενδοφλέβια ανοσοσφαιρίνη (IVIG) 

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ 
Εάν έχετε κάποιο ιατρικό εμφύτευμα (π.χ. απινιδωτής ή βηματοδότη καρδιάς, νευροδιεγέρτες (π.χ. εντωβάθη 
εγκεφαλικού ερεθισμού (DBS), βηματοδότη πνευμονογαστρικού νεύρου (VNS), κτλ.), παρακαλούμε όπως 
ενημερώστε το προσωπικό του Ινστιτούτου 

 

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ 
Εάν έχετε ενδοφλέβιο ή ενδοαρτηριακό καθετήρα, παρακαλούμε όπως ενημερώστε το προσωπικό του 
Ινστιτούτου  

 

ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 
Παρακαλούμε όπως ενημερώστε το προσωπικό του Ινστιτούτου εάν πάσχετε από ασθένειες που μπορεί να 
είναι μεταδοτικές (π.χ. HIV, AIDS, Ηπατίτιδα, CJD, vCJD, MRSA, κτλ.), αιμορροφιλία, δερματολογικές παθήσεις ή 
άλλο σοβαρό νόσημα. 

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
Την ημέρα της εξέτασης μη χρησιμοποιήσετε καλλυντικά, κρέμες δέρματος ή αντηλιακό.  Κάνετε μπάνιο ούτως 
ώστε το σώμα, τα χέρια, τα πόδια και το πρόσωπο να είναι καθαρά. 

 

ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ & ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 
Παρακαλούμε όπως φοράτε χαλαρά παντελόνια και μπλούζες τα οποία να μπορούν να τραβηχτούν πάνω απ’ τον 
αγκώνα η γόνατο.  Μη φοράτε καλτσόν, σφικτά τζιν, βραχιόλια, κολιέ, ρολόι ή σκουλαρίκια. 

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ—SMS & ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ 
❖ Το ΙΝΓΚ θα σας στείλει ένα ενημερωτικό SMS δυο μέρες πριν την εξέταση σας. 
❖ Εάν δεν θα μπορείτε να παραβρεθείτε στο ραντεβού σας, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε μας το 

συντομότερο επιτρέποντας μας να δώσουμε το ραντεβού σας σε άλλον ασθενή. 
 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ 
❖ Τα αποτελέσματα σας θα σταλούν στον παραπέμποντας σας γιατρό σε περίπου 2-3 εβδομάδες. 
❖ Θα έπρεπε να επιστρέψετε στον παραπέμποντας γιατρό για περαιτέρω συμβουλές. 

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ & ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Μην καθυστερήσετε στο ραντεβού σας γιατί υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσουμε να σας εξετάσουμε.  
Oδηγίες μετάβασης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ΙΝΓΚ ή στο Google maps. Για οποιεσδήποτε άλλες 
πληροφορίες, παρακαλούμε όπως τηλεφωνήστε (22358600) στη υπάλληλο υποδοχής. 
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