
PREPARO PARA EXAME DE

BERA SEM SEDAÇÃO

2ª à 6ª das 7h às 20h.
Sábado das 7h às 18h.

Central de Agendamentos: (11) 5087-8787

AGENDADO:

DATA ______ / ______ / ______ HORA ______ : ______

MÉDICO:

________________________________

• Pedido médico válido somente por 30 dias;

• Verificar junto ao convênio médico a necessidade
  de autorização prévia;

• Trazer documentos: RG, carteira do convênio
  e pedido médico original;

• Chegar 30 minutos antes do horário agendado;

• Caso não seja possível comparecer, avisar com
  24hs de antecedência na Central de Agendamentos.
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Lavar o cabelo no dia anterior ao do exame, apenas com
shampoo (não utilizar cremes, condicionadores, gel, etc.);

Não usar maquiagem, protetor solar ou qualquer tipo de
creme na região do rosto e orelhas;

No dia do exame manter alimentação normal;

Trazer exames anteriores (caso tenha realizado) de:
Audiometria, Otoneurológico, Tomografia
Computadorizada e/ou Ressonância Magnética;

Se o paciente apresentar febre ou resfriado no dia do
exame, não poderá ser realizado. Reagendá-lo.

BERA SEM SEDAÇÃO

BERA SEM SEDAÇÃO - BEBÊS (0 a 11 meses)

Lavar o cabelo no dia anterior ao do exame, apenas com
shampoo (não utilizar cremes, condicionadores, gel, etc.);

Não usar protetor solar ou qualquer tipo de creme
na região do rosto e orelhas;

No dia do exame a criança não poderá dormir 3hs antes
do horário agendado e deverá vir em jejum neste período.

Rua Dr. Diogo de Faria, 780
Vila Mariana - São Paulo - SP

CEP 04037-002 - Brasil

PABX: (11) 5087-8700
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