Przygotowanie do badania EMG
Przed badaniem
Rano w dniu badania dokładnie umyj badaną
część ciała wodą z mydłem.
Na skórę w obszarze, który ma być badany nie
nakładaj kremów, maści, emulsji, balsamów,
olejków itp.
Przed badaniem VEP (potencjałów wzrokowych
wywołanych) umyj dokładnie głowę, ale nie
nanoś żadnych kosmetyków do pielęgnacji czy
stylizacji włosów.

Przed badaniem możesz normalnie przyjmować
wszystkie przepisane leki. Jedynie w przypadku
badania igłowego leki antyagregacyjne, takie
jak Acenocumarol czy Warfin muszą być
zastąpione heparyną drobnocząsteczkową min.
3 dni przed badaniem. Skonsultuj się w tej
sprawie z lekarzem prowadzącym.
Poinformuj lekarza o przyjmowaniu leków
przeciwmiastenicznych i przeciwkrzepliwych
takich jak heparyna i Aspiryna lub jeśli masz
tendencję do łatwego tworzenia się siniaków.
Listę stale przyjmowanych leków przynieś ze
sobą na badanie.
Przeciwwskazania
Wszczepiony
kardiowerter.
Jednak
kardiostymulator
serca
nie
jest
przeciwskazaniem do wykonania badania.
Elementy metalowe w sercu (np. sztuczna
zastawka) lub w badanej okolicy ciała.
Dopuszczalne są elementy tytanowe.

Elektromiografia (EMG) jest jednym z
podstawowych badań w rozpoznawaniu chorób
mięśni i nerwów obwodowych. Pozwala ustalić
lokalizację i charakter zmian patologicznych w
mięśniach, oraz ocenić dynamikę procesu
chorobowego.
EMG z wykorzystaniem specjalnej elektrody
igłowej (np. próba tężyczkowa) może być
bolesne, jednak większość osób toleruje je
dobrze. Po przeprowadzonym badaniu możesz
miejscowo odczuwać niewielki, szybko
przemijający ból.
Czas trwania badania EMG zależy od jego
zakresu oraz współpracy Pacjenta z osobą
wykonująca badanie. Zwykle wynosi od 15 do 60
minut.
Do normalnej, codziennej aktywności możesz
wrócić bezpośrednio po opuszczeniu pracowni.

Na badanie należy zgłosić się z wymienionymi
dokumentami:
Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu
może być inny dokument tożsamości
zawierający PESEL)
*Skierowanie
Dotychczasowa dokumentacja medyczna np.
wcześniejsze wyniki badań, wypisy z
poprzednich
hospitalizacji,
konsultacje
lekarskie, dokument potwierdzający grupę krwi.
*) Dokument potrzebny tylko jeśli korzystasz z
badania w ramach ubezpieczenia NFZ

PRZYGOTOWANIE DO
BADANIA

UWAGA!
Ze względów od nas niezależnych nie możemy
przeprowadzić badania u osoby, która w dniu
badania nie będzie miała przy sobie tych
dokumentów.

EMG

Jeśli z jakiegoś powodu, nie będą mogli
Państwo zgłosić się na badanie w
wyznaczonym terminie, uprzejmie prosimy
poinformować nas o tym jak najszybciej, aby
umożliwić innym osobom skorzystanie z
wolnego terminu.

Data badania:.…………………………………………………………….
Godzina badania:………………………………………………………..
Zgłoś się do:………………………………………………………………..

