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(παρακαλώ σημειώστε ποια εξέταση θα κάνετε κοιτάζοντας τι έχει σημειώσει ο ιατρός σας στο παραπεμπτικό) 

Αυτές οι εξετάσεις συμπεριλαμβάνουν τους κωδικούς 11 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα με Βίντεο (ΒΗΕΓ), 18.1 Μελέτη Ύπνου  (PSG), 

18.2 Πολλαπλές Δοκιμασίες Λανθάνοντος Χρόνου Ύπνου (MSLT) και 18.3 PSG with MSLT 

 ΕΞΕΤΑΣΗ
Αυτές οι μελέτες  είναι εργαστηριακές εξετάσεις. (Δεν είναι ραντεβού κλινικό με τον ιατρό). Σιγουρευτείτε ότι έχετε έγκυρη κάρτα

νοσηλείας.

 ΒΗΕΓ:   Δεν είναι προκαθορισμένες οι ημέρες που θα μείνετε στον θάλαμο.  Μπορεί να χρειαστεί να μείνετε 1-7 μέρες

αναλόγως με το πότε θα συλλέξουμε αρκετές πληροφορίες για να γίνει διάγνωση.

 Μελέτη Ύπνου  & Πολλαπλές Δοκιμασίες Λανθάνοντος Χρόνου Ύπνου: Συνήθως μια νύχτα είναι αρκετή για την

Μελέτη Ύπνου; μια ημέρα χρειάζεται για τις Πολλαπλές Δοκιμασίες Λανθάνοντος Χρόνου Ύπνου.

 ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ (παρακαλώ σημειώστε ποια εξέταση θα κάνετε)
Οι εξετάσεις γίνονται στο θάλαμο του Ινστιτούτου.

Για όλες τις εξετάσεις αυτές, ηλεκτρόδια/ καλώδια θα προσαρμοστούν στο κεφάλι ή/και σε άλλα σημεία του σώματος.  Η

εφαρμογή παίρνει 1-2 ώρες.  Αυτά τα ηλεκτρόδια θα καταγράφουν μόνο, δεν θα εκπέμπουν κάποιο σήμα.  Μια ειδική γόμα

χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των ηλεκτροδίων. Η γόμα αυτή, μετά, αφαιρείτε με ένα ειδικό υγρό.  Υπάρχει περίπτωση να

μείνει λίγη γόμα στα μαλλιά και ίσως και να πάρει και καμιά εβδομάδα να εξαλειφθεί.  Μπορεί να θελήσετε να φέρετε ένα καπέλο

ή κάποιο κάλυμμα του κεφαλιού για να μην φαίνονται οι γόμες μετά την εξέταση.

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Ο ασθενής πρέπει να είναι προετοιμασμένος να μείνει την νύχτα στο θάλαμο.  Να φέρετε πιτζάμες (το πάνω μέρος της πιτζάμας

να είναι κουμπωτό), προσωπικά είδη (οδοντόπαστα, σαπούνι, πετσέτες, κτλ), βιβλία, φορητοί υπολογιστές. Τηλέφωνα και

υπολογιστές να μην φορτίζονται σε πρίζα κοντά στο κρεβάτι. Φέρετε μαζί σας όσες τελευταίες εξετάσεις έχετε κάνει και τα

φάρμακα που παίρνετε μες’ τα αυθεντικά τους κουτιά. Τα μαλλιά σας πρέπει να είναι λουσμένα, στεγνά και καθαρά.  Να μη

χρησιμοποιηθούν λάκες, τζέλια, κερί, κτλ.  Να μη χρησιμοποιηθεί βαφή μαλλιών για τουλάχιστον μια εβδομάδα πριν την εξέταση.

 ΜΗΝΗΜΑ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ (SMS) και ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ

48 ώρες πριν το ραντεβού σας, θα σας σταλεί μήνυμα στο κινητό σας. Αν δεν θα μπορέσετε να έρθετε στο ραντεβού σας,

επικοινωνήστε μαζί μας το συντομότερο (κατά προτίμηση πριν την ημέρα του ραντεβού σας) για να μπορέσουμε να δώσουμε

το ραντεβού σε άλλον ασθενή.

 METΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ / ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα θα σταλούν ηλεκτρονικά στο ιατρό που σας παράπεμψε σε 2-3 εβδομάδες. Αποταθείτε κοντά του/της για

περαιτέρω συμβουλή/θεραπεία.

 ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Αν δεν γνωρίζετε την τοποθεσία του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, παρακαλούμε να σχεδιάσετε από νωρίς την

διαδρομή σας για να μην αργήσετε στο ραντεβού σας.  Για οδηγίες μπορείτε να συμβουλευτείτε και τον χάρτη στην ιστοσελίδα

μας www.cing.ac.cy.  Επειδή το τμήμα της Νευροφυσιολογίας λειτουργεί με συνεχής ραντεβού, μην αργήσετε στο

ραντεβού σας διότι μπορεί να μην σας δεχτούμε για εξέταση.

 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Για οποιεσδήποτε άλλες διευκρινίσεις τηλεφωνήστε στο 22-358600 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.cing.ac.cy.
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