
PREPARO PARA ELETROCARDIOGRAMA COM SEDAÇÃO

Nome:

Data do Exame / / Horário do Exame : h
ORIENTAÇÕES

 1) Comparecer em jejum de 08 horas de alimentos e líquidos (significa que o Sr.(a) não pode ingerir nenhum
tipo de alimento ou líquido – água, chá, café, etc.).
 2) Usar vestuário com peças simples, sem metais, botões e qualquer tipo de adereço metálico.
 3) Não usar acessórios como colares, brincos, correntes, piercing ou qualquer acessório feito de material
metálico.
 4) Não usar meia-calça, colants, botas ou qualquer tipo de peça que possa dificultar a realização de exame.
 5) Para os homens, é necessário depilar o tórax.
 6) Não passar perfume, hidratante ou óleo na pele.

Observação: - Comparecer 15 minutos antes do horário marcado.
- O exame só será remarcado se apresentar atestado médico.

Identificação do Formulárario Armuazenamuento/ Preservação Acesso Recláperação Retenção Descarte

Cód. REQ 347 Versão: 001 - Pag. 1 de 1
Arqláivo específico da area/ cópia

digitar
Pasta específica/ coraboradores da

area
Por nomue e data Erimuinação Recicragemu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREPARO PARA ELETROCARDIOGRAMA COM SEDAÇÃO

Nome:

Data do Exame / / Horário do Exame : h
ORIENTAÇÕES

 1) Comparecer em jejum de 08 horas de alimentos e líquidos (significa que o Sr.(a) não pode ingerir nenhum
tipo de alimento ou líquido – água, chá, café, etc.).
 2) Usar vestuário com peças simples, sem metais, botões e qualquer tipo de adereço metálico.
 3) Não usar acessórios como colares, brincos, correntes, piercing ou qualquer acessório feito de material
metálico.
 4) Não usar meia-calça, colants, botas ou qualquer tipo de peça que possa dificultar a realização de exame.
 5) Para os homens, é necessário depilar o tórax.
 6) Não passar perfume, hidratante ou óleo na pele.

Observação: - Comparecer 15 minutos antes do horário marcado.
- O exame só será remarcado se apresentar atestado médico.

Identificação do Formulárario Armuazenamuento/ Preservação Acesso Recláperação Retenção Descarte

Cód. REQ 347 Versão: 001 - Pag. 1 de 1
Arqláivo específico da area/ cópia

digitar
Pasta específica/ coraboradores da

area
Por nomue e data Erimuinação Recicragemu

PREPARO PARA ELETROCARDIOGRAMA COM SEDAÇÃO

Nome:

Data do Exame / / Horário do Exame : h
ORIENTAÇÕES

 1) Comparecer em jejum de 08 horas de alimentos e líquidos (significa que o Sr.(a) não pode ingerir nenhum
tipo de alimento ou líquido – água, chá, café, etc.).
 2) Usar vestuário com peças simples, sem metais, botões e qualquer tipo de adereço metálico.
 3) Não usar acessórios como colares, brincos, correntes, piercing ou qualquer acessório feito de material
metálico.
 4) Não usar meia-calça, colants, botas ou qualquer tipo de peça que possa dificultar a realização de exame.
 5) Para os homens, é necessário depilar o tórax.
 6) Não passar perfume, hidratante ou óleo na pele.

Observação: - Comparecer 15 minutos antes do horário marcado.
- O exame só será remarcado se apresentar atestado médico.

Identificação do Formulárario Armuazenamuento/ Preservação Acesso Recláperação Retenção Descarte

Cód. REQ 347 Versão: 001 - Pag. 1 de 1
Arqláivo específico da area/ cópia

digitar
Pasta específica/ coraboradores da

area
Por nomue e data Erimuinação Recicragemu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREPARO PARA ELETROCARDIOGRAMA COM SEDAÇÃO

Nome:

Data do Exame / / Horário do Exame : h
ORIENTAÇÕES

 1) Comparecer em jejum de 08 horas de alimentos e líquidos (significa que o Sr.(a) não pode ingerir nenhum
tipo de alimento ou líquido – água, chá, café, etc.).
 2) Usar vestuário com peças simples, sem metais, botões e qualquer tipo de adereço metálico.
 3) Não usar acessórios como colares, brincos, correntes, piercing ou qualquer acessório feito de material
metálico.
 4) Não usar meia-calça, colants, botas ou qualquer tipo de peça que possa dificultar a realização de exame.
 5) Para os homens, é necessário depilar o tórax.
 6) Não passar perfume, hidratante ou óleo na pele.

Observação: - Comparecer 15 minutos antes do horário marcado.
- O exame só será remarcado se apresentar atestado médico.

Identificação do Formulárario Armuazenamuento/ Preservação Acesso Recláperação Retenção Descarte

Cód. REQ 347 Versão: 001 - Pag. 1 de 1
Arqláivo específico da area/ cópia

digitar
Pasta específica/ coraboradores da

area
Por nomue e data Erimuinação Recicragemu


	ORIENTAÇÕES
	ORIENTAÇÕES
	ORIENTAÇÕES
	ORIENTAÇÕES

