
 
 

Badanie ABR 

Imię i nazwisko pacjenta ……………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko opiekuna ………………………………………………….….…………………………..…….            

Telefon   ……….…………..………………………………….………………………………. 

Lekarz kierujący  ………………………..………………………………………………………………  

Data badania  …………………………………..……………………………………………………             

Zadatek pobrany  ……………………………………………………….…..………………………….. 

Informacja dla Rodziców: 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice, 
w związku z badaniem ABR na które jesteście Państwo umówieni proszę o zapoznanie się ze 
szczegółowymi informacjami odnośnie przygotowania dziecka do badania.  

Opis badania: 
Badanie ABR, czyli badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu jest 

badaniem obiektywnym obrazującym funkcje drogi słuchowej aż do pnia mózgu, oraz  
umożliwiającym ocenę progu słyszenia, zarówno u dzieci, jak dorosłych.  
Badanie jest bezinwazyjne, nie wymagające współpracy pacjenta w trakcie badania. 

Przygotowanie do badania ABR: 
Przed przystąpieniem do badania na czole i za uszami gazikiem przeciera się skórę, 

odtłuszczając ją, co zapewnia lepszą impedancję elektrod. W uszach umieszczane są 
słuchawki, przez które emitowane są dźwięki. Elektrody przyklejone do skóry głowy 
skomunikowane są z systemem komputerowym, umożliwiającym rejestrację potencjałów 
słuchowych z pnia mózgu. Odpowiedź na bodziec dźwiękowy zostaje zapisana, obrazując 
ocenę czułości słuchu. Badanie wykonuje się w pozycji leżącej, w bezruchu. Podczas badania 
pacjent powinien być odprężony i spokojny. 
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U niemowląt i małych dzieci badanie ABR wykonuje się w czasie snu fizjologicznego, bardzo 
istotna jest zatem rola rodziców lub opiekunów w prawidłowym przygotowaniu dziecka do 
badania. 

W celu prawidłowego przygotowania dziecka do badania należy: 
1. Dzień przed badaniem położyć dziecko spać później niż zwykle. 
2. W dniu badania wybudzić dziecko wcześniej i nie pozwolić mu zasnąć przed 

badaniem. 
3. Zadbać by dziecko przed badaniem było nakarmione i przebrane. 
 

PROTOKÓŁ PRZYGOTOWANIA DO BADANIA ABR u dzieci w czasie snu fizjologicznego: 

1. Dziecko powinno przyjechać do pracowni w stanie czuwania. Usypianie dziecka 
przez rodzica odbywa się w pracowni audiologicznej po przyklejeniu elektrod  
i przygotowaniu dziecka do badania przez personel pracowni.  

2.  Nie wolno dopuścić do drzemki dziecka na kilka godzin przed badaniem.  
3.  Jeżeli dziecko nie uśnie opłata za przygotowanie do badania wynosi 100zł  

(w formie zadatku) i ustalany jest nowy termin badania.  
4.  W trakcie badania rodzic ma 45 minut czasu na uśpienie dziecka. 
5.  Jeżeli dziecko obudzi się w trakcie badania i wystąpi konieczność powtórzenia 

badania w innym terminie, pobierana jest pełna opłata za badanie. W przypadku 
kiedy nie udało się określić parametrów diagnostycznych ustalany jest nowy termin 
badania przy którym obowiązują zasady jak przy nowej rejestracji na badanie.  

6.  Płatność zadatku jest obowiązkowa aby zapisać dziecko na listę badań w danym 
dniu. Płatność za badanie dokonywana jest z góry w dniu badania.  

7.  W razie niemożności przybycia na umówione badanie należy telefoniczne ustalić 
nowy termin badania minimum 24 godziny przed ustalonym terminem badania. Brak 
informacji o odwołaniu terminu badania oznacza przepadek zadatku. 

8. Rodzic może zabrać ze sobą wszystkie przedmioty ułatwiające uśpienie dziecka 
(wózek, nosidełko, pokarm dla dziecka lub ulubione kocyki i przytulanki, etc.).  
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