
Stimate pacient,

• În timpul celor 24 de ore, veți fi rugat să apăsați butonul corespunzător al dispozitivului de înregistrare: când 
vă întindeți în pat / vă ridicați, când mâncați / ați terminat masa, când aveți simptome (de exemplu, regurgitații, 
pirozis, durere toracică, tuse etc.) sau când luați medicamente.

• De fiecare dată când apăsați pe un buton al aparatului, vedeți ora afișată pe ecran și notați în jurnal fiecare 
eveniment, pe câte un rând separat (de exemplu: început masa - ora 14.00). Fiecare simptom pe care îl 
resimțiți trebuie descris în jurnal, alături de ora la care se produce (de exemplu: regurgitație - ora 18:]05)

• Pe durata celor 24 de ore de înregistrare, evitați guma de mestecat, bomboanele sau untul de arahide. Altfel, 
încercați să mâncați cum obișnuiți dumneavoastră. Dacă sunt alimente care vă provoacă de obicei simptome, 
va recomandăm să le consumați.

• Încercați să dormiți în poziția în care obișnuiți dumneavoastră (pe o parte sau pe spate). Evitați să stați mult 
întins(ă) în timpul zilei

• Nu administrați antiacide. Dacă procedura se efectuează sub IPP, notați în jurnal ora la care ați luat pastila. 
Dacă luați tratament cronic pentru alte afecțiuni, îl puteți administra la ora obișnuită.

• Nu faceți baie sau duș odată ce aveți dispozitivul de înregistrare atașat!

• Anunțați personalul medical când înregistrarea s-a terminat. Asigurați-vă că ați returnat jurnalul în care ați 
notat.

În cazul apariției oricăror simptome neplăcute, puteți apela la următoarele numere de telefon:

0745 363 728 – Camera de Gardă Adulți PONDERAS ACADEMIC HOSPITAL, care este deschisă permanent în 
Ambulatoriul Spitalului.

Acest document însoțește și completează raportul de investigație și/sau biletul de externare, precum și rețeta și 
recomandările medicale oferite de medicul dvs. curant.

INSTRUCȚIUNI DUPĂ PHMETRIA
CU IMPEDANȚĂ ESOFAGIANĂ

Nume Prenume_____________________________________  _____________________________________  

Telefon _____________________________________

CNP pacient

Data Ora

Semnătura Pacientului / Reprezentantului legal

 

_____/_____/__________ ____________
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Call Center: 021 9268


