
Itens que você deve trazer para seu teste de sono

•  Camisola, pijama ou qualquer roupa confortável para dormir, preferentemente  
 com botões na frente, para facilitar a colocação de eletrodos e cintas respiratórias.  

•  Seu travesseiro ou cobertor favorito. O Sonolab fornece lençóis, travesseiros  
 e cobertores, mas o seu pode ajudá-lo a dormir melhor. 

•  Material de higiene pessoal como escova e pasta dental, pente ou escova de  
 cabelos. Toalhas, sabonete, shampoo e condicionador caso não haja opção pelo  
 kit de banho que é oferecido.

•  Roupa para o dia seguinte.

•  Qualquer medicamento necessário.

•  Um livro ou outro material de leitura.

•  Trazer polissonografias anteriores.

Lista de coisas para fazer no dia do teste

•  Lave e seque seu cabelo no dia do exame. Procure não usar qualquer produto  
 como spray, gel, condicionadores, porque podem evitar que os eletrodos se 
 fixem no seu couro cabeludo.

•  Remova o esmalte das unhas e/ou unhas artificiais em pelo menos dois dedos.  
 O oxímetro que é colocado em seu dedo para monitorizar os níveis de oxigênio 
 no sangue lê essa informação através da unha, por isso qualquer esmalte ou  
 acrílico pode evitar uma leitura correta.

•  Não use maquilagem. Alguns eletrodos são colocados na face e por isso essa  
 área deve estar limpa para possibilitar uma boa conexão.

•  Aos homens, solicita-se que faça a barba horas antes do exame.

•  Não dormir à tarde.

•  Procure saber se a medicação que está tomando não interfere no exame. 
 A menos que seu médico tenha instruído continue a tomar regularmente.

•  Manter o celular desligado durante a realização do exame (noite toda). 

•  Venha para o exame alimentado, porém evite ingerir bebidas cafeinadas   
 (chimarrão, chá preto, chá verde, refrigerantes ou café).

•  Evite ingerir bebidas alcoólicas.

Observações

•  Convênios não oferecem café da manhã 


