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

• ΕΞΕΤΑΣΗ

Τα προκλητά δυναμικά και το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα είναι εργαστηριακές εξετάσεις. (Δεν είναι κλινικό ραντεβού με τον

ιατρό). Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι έχετε έγκυρο παραπεμπτικό στο σύστημα του ΓΕΣΥ για Νευρολογία.

• ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

1, 2, 3   Οπτικά Προκλητά Δυναμικά (VEP, PSVEP, FVEP): Σ’ αυτή την εξέταση θα βλέπετε μια οθόνη με μαυρό-άσπρα

κινούμενα τετράγωνα ή θα τοποθετηθούν γυαλακιά που εκπέμπουν φως.

5   Στελεχιαία Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά (BAEP): Σ’ αυτή την εξέταση θα φορέσετε ακουστικά.  Θα ακουστούν διάφοροι

ήχοι.

7.1, 7.2, 7.3   Σωματοαισθητικά Προκλητά Δυναμικά (USSEP ή LSSEP ή Dermatomal SSEPs): Σ’ αυτή την εξέταση δίνετε

ένα μικρό ερέθισμα με ηλεκτρισμό στον καρπό ή/και στον αστράγαλο ή σε άλλο σημείο του σώματος.

9   Πολλαπλά Προκλητά Δυναμικά (MMEP): Συμπεριλαμβάνει τις εξετάσεις VEP, BAEP, USSEP και LSSEP.

6   Σειρές Λανθάνοντος  Ουδού (TLS): Σ’ αυτή την εξέταση θα φορέσετε ακουστικά. Θα ακουστούν διάφοροι ήχοι σε διάφορες

εντάσεις.

38, 45 Αιθουσαία Προκλητά Μυογενή Δυναμικά (VEMP): Σ’ αυτή την εξέταση θα φορέσετε ακουστικά.  Θα ακουστούν

διάφοροι ήχοι. Θα σας ζητηθεί να σηκώσετε το κεφάλι σας απ’ το μαξιλάρι.  Για να μην κουραστείτε θα έχετε την ευχέρεια να

ξεκουραστείτε στο ενδιάμεσο.

8  Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός (MEP): Θα χρησιμοποιηθεί ερέθισμα από μαγνήτη στην πλάτη και στο κεφάλι.  Το

ερέθισμα δεν το αισθάνεστε αλλά θα υπάρξουν ακούσιες κινήσεις κάποιων μελών του σώματος.

37  Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα με Φωτεινό Ερεθισμό (FERG): (Προσοχή:  Προτού κλεισθεί το ραντεβού, θα πρέπει
να έχετε φέρει/στείλει βεβαίωση υπογεγραμμένη από οφθαλμίατρο ότι η ενδοφθαλμική πίεση σας  είναι φυσιολογική).   Σ’ αυτή
την εξέταση τοποθετείτε το κεφάλι στο στόμιο ενός μηχανήματος σε σχήμα θόλου το οποίο εκπέμπει λάμψεις φωτός.  Σταγόνες
για μυδρίαση των κόρων των ματιών και κερατοειδούς ίνες θα χρησιμοποιηθούν.  Η    εξέταση γίνετε σε δυο μέρη: Το πρώτο
μέρος με τα φώτα του δωματίου αναμμένα, και το δεύτερο μέρος με τα φώτα σβηστά.  Ενώπιον του δεύτερου μέρους, θα   μείνετε
στο δωμάτιο για 20 λεπτά με τα φώτα σβηστά, για να προσαρμοστούν τα μάτια στο σκότος.  Λόγω χρήσης των μυδριατικών
σταγόνων, θα πρέπει να σας συνοδεύσει κάποιος σπίτι.

4   Προκλητό από Ερέθισμα Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (PERG): Σ’ αυτή την εξέταση θα βλέπετε μια οθόνη με

μαυρό-άσπρα κινούμενα τετράγωνα. Θα χρησιμοποιηθούν κερατοειδούς ίνες.

30, 44 Ηλεκτροεγκεφαλογράφημα Ρουτίνας (ΗΕΓφημα/REEG):  Θα είστε ξαπλωμένοι σε κρεβάτι.  Στην αρχή της εξέτασης

θα χρησιμοποιηθεί διαλείπων φωτεινός ερεθισμός και θα ζητηθεί από εσάς να αναπνεύσετε βαθιά και γρήγορα.   Μετά δίνετε

η ευκαιρία να σας πάρει ο ύπνος.
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Για όλες τις εξετάσεις αυτές, ηλεκτρόδια/ καλώδια θα προσαρμοστούν στο κεφάλι ή/και σε άλλα σημεία του σώματος.  Αυτά τα 

ηλεκτρόδια θα καταγράφουν μόνο, δεν θα εκπέμπουν κάποιο σήμα.  Μια ειδική κρέμα χρησιμοποιείται για την εφαρμογή των 

ηλεκτροδίων. Η κρέμα αυτή, μετά, εύκολα αφαιρείτε με ένα κανονικό λούσιμο μαλλιών.  Μπορεί να θελήσετε να φέρετε ένα 

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

Κάθε εξέταση κρατάει περίπου μια ώρα. 

• ΦΑΡΜΑΚΑ

α) Οπτικά Προκλητά Δυναμικά/Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (VEP, PSVEP, PERG 1, 2, 3, 4): Να μην

χρησιμοποιηθούν σταγόνες στα μάτια οι οποίες προκαλούν μύση η μυδρίαση των κόρων πριν την εξέταση.

β) Αιθουσαία Προκλητά Μυογενή Δυναμικά (VEMP 38, 45): Για 48 ώρες πριν την εξέταση συστήνουμε να μην παρθούν

φάρμακα σχετικά για ζαλάδες, ιλίγγους, κτλ. π.χ. Στεμετίλ (Stemetil), Μπετασέρκ (Betaserc) κ.α.  Παρακαλούμε όπως μιλήσετε

με τον ιατρό σας προτού σταματήσετε τα φάρμακα.

• ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Γενικώς για όλες τις εξετάσεις: 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.  Μη βάλετε μέικ-απ στο

πρόσωπο.

α)  Οπτικά Προκλητά Δυναμικά (VEP, PSVEP 1, 2, 3)/ Προκλητό από Ερέθισμα Ηλεκτροαμφιβληστροειδογράφημα (PERG

4):    Να φέρετε τα γυαλιά σας μαζί σας.  Μπορείτε να φοράτε και φακούς επαφής.

β)  Σωματοαισθητικά Προκλητά Δυναμικά (USSEP, LSSEP 7.1, 7.2, 7.3): Μην φορέσετε περιδέραιο η οτιδήποτε άλλο στο

λαιμό, βραχιόλια, ρολόι η οτιδήποτε άλλο στα χέρια. Μην φορέσετε μπλούζες με ψηλό κολάρο ούτε καλτσόν ή στενό παντελόνι

αν θα εξεταστούν τα πόδια.

γ)  Διακρανιακός Μαγνητικός Ερεθισμός (MEP 8): Την ημέρα της εξέτασης θα ζητηθεί να αφαιρέσετε οτιδήποτε μεταλλικό από

πάνω σας π.χ. κλειδιά, κέρματα, χρυσαφικά, πιστωτικές κάρτες.  Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε το προσωπικό αν έχετε

οτιδήποτε μεταλλικό στο σώμα σας.  Αν υπάρχει μεταλλικό εμφύτευμα, η εξέταση δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.

• 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.

http://www.cing.ac.cy/
http://www.cing.ac.cy/



