
Εργαστήριο Ακοολογίας- Νευροωτολογίας 

Το εργαστήριο Ακοολογίας-Νευροωτολογίας της ΩΡΛ Κλινικής του Γ. Ν. Χανίων, με 

υπεύθυνη την κ. Θεογνωσία Χειμώνα, έχει την εποπτεία α) της αυτόνομης 

διενέργειας ειδικών εξετάσεων, δύο φορές την εβδομάδα στα πλαίσια του πρωινού 

ωραρίου (Δευτέρα και Παρασκευή) και δύο φορές την εβδομάδα, στα πλαίσια της 

ολοήμερης λειτουργίας του νοσοκομείου μας (Δευτέρα και Πέμπτη), β) των 

ακοολογικών εξετάσεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια των τακτικών ιατρείων 

και των επειγόντων περιστατικών, και τέλος γ) του προγράμματος καθολικού 

νεογνικού ελέγχου ακοής. Το εργαστήριο Ακοολογίας-Νευροωτολογίας του Γ. Ν. 

Χανίων είναι αναγνωρισμένο εργαστήριο πρακτικής άσκησης για τους φοιτητές του 

μεταπτυχιακού προγράμματος Ακοολογίας-Νευροωτολογίας του Εθνικού & 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ΕΚΠΑ. Ο πληθυσμός που εξετάζεται είναι 

ηλικίας μερικών ημερών μέχρι και ασθενείς τρίτης ηλικίας. Οι ασθενείς εξετάζονται 

αρχικά στα τακτικά ή επείγοντα ιατρεία της ΩΡΛ Κλινικής και αναλόγως 

παραπέμπονται για περαιτέρω έλεγχο.  

 

Ειδικά και μόνο για τις εξετάσεις 

νεογνών, βρεφών και παιδιών <5 

ετών, τα ραντεβού κλείνονται 

τηλεφωνικά κάθε Τετάρτη στο 

τηλέφωνο 2821022551 από 9.30-13.30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συγκεκριμένα διενεργούνται οι παρακάτω εξετάσεις: 

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΚΟΗΣ 

• ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ (ΤΟΝΙΚΗ) 

• ΤΥΜΠΑΝΟΜΕΤΡΙΑ 

• ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ 

• ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

• ΟΜΙΛΗΤΙΚΗ ΑΚΟΟΜΕΤΡΙΑ 

• ΑΝΙΧΝΕΥΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΟΓΝΙΚΗΣ ΒΑΡΗΚΟΙΑΣ 



• ΠΑΡΟΔΙΚΑ ΠΡΟΚΛΗΤΕΣ ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ (TEOAE) 

• ΩΤΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ (DPOAE) 

• ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 

o ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ-ΕΝΗΛΙΚΕΣ 

(συμπλήρωση δικαιολογητικών για ΚΕΠΑ) 

o ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΜΕΤΑ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΝΟΥ 

• ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΟΣ (ASSR) 

 

Β. ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 

• ΒΙΝΤΕΟΝΥΣΤΑΓΜΟΓΡΑΦΗΜΑ 

ΜΕ 

ΘΕΡΜΙΚΟΥΣΔΙΑΚΛΥΣΜΟΥΣ  

• ΑΙΘΟΥΣΑΙΑ ΠΡΟΚΛΗΤΑ 

ΜΥOΓΕΝΗ ΔΥΝΑΜΙΚΑ (VEMP) 

 

 

 

  



Πληροφορίες-Οδηγίες προετοιμασίας για τη διενέργεια ακουστικών 

προκλητών δυναμικών εγκεφαλικού στελέχους (ABR) σε νεογνά βρέφη 

και παιδιά <5 ετών 

Το παιδί σας πρόκειται να υποβληθεί σε μια ηλεκτροφυσιολογική εκτίμηση της 

ακουστικής οδού. Θα τοποθετηθούν ηλεκτρόδια στο μέτωπο και πίσω από τα 

αυτάκια και ακουστικά μέσα στον έξω ακουστικό πόρο των αυτιών. Το παιδί ακούει 

ήχους διαφόρων εντάσεων και οιαπαντήσεις λαμβάνονται από τα ηλεκτρόδια και 

καταγράφονται σε οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Πριν την ημέρα του ραντεβού 

• Για τα παιδιά που είναι ηλικίας  άνω των 6 μηνών είναι χρήσιμο εκτιμηθούν 

μερικές μέρες πριν το ραντεβού σας από έναν ωτορινολαρυγγολόγο για 

καθαρισμό των ώτων σε περίπτωση που υπάρχει βύσμα κυψελίδας. 

• Θα πρέπει το βράδυ πριν την ημέρα του ραντεβού να κάνετε το παιδί μπάνιο 

και να επιμείνετε στο καθάρισμα του μετώπου και στην περιοχή πίσω από τα 

αυτιά. 

Την ημέρα του ραντεβού 

• Το παιδί κατά την εξέταση θα πρέπει να κοιμάται ή να είναι πολύ ήσυχο γιατί 

αν κινείται δημιουργούνται παράσιτα και δε γίνεται η εξέταση. Επομένως 

πρέπει να το αφυπνίσετε νωρίς το πρωί και να μην το αφήσετε να κοιμηθεί -

ούτε κατά τη διαδρομή με το αυτοκίνητο προς το νοσοκομείο. 

• Το εργαστήριο Ακοολογίας –Νευροωτολογίας βρίσκεται στο ισόγειο,στα 

τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Γ. Ν. Χανίων.  Έρχεστε κατευθείαν χωρίς να 

περάσετε από κάποια γραμματεία. 

• Φέρνετε το παιδί σας με καρότσι ή καρεκλάκι αυτοκινήτου χωρίς να φοράει 

σκουφάκι, μπλούζα με κουκούλα ή κορδέλα στο κεφάλι ώστε να είναι 

ελεύθερη η περιοχή των αυτιών. 

• Κρατάτε μαζί σας όλες τις προηγούμενες εξετάσεις που έχετε κάνει στο παιδί, 

το σημείωμα παραπομπής από άλλο  συνάδελφο, τα ενημερωτικά νοσηλείας 

καθώς και το ατομικό βιβλιάριο υγείας του παιδιού. 

• Κρατάτε μαζί σας γάλα, ένα αγαπημένο παιχνίδι (π.χ. λούτρινο κουκλάκι), ή 

κάποιο αντικείμενο που βοηθάει το παιδί σας να κοιμηθεί (π.χ. πιπίλα, 

κουβερτούλα, μαξιλαράκι) 

• Τα αποτελέσματα τα λαμβάνετε την ίδια μέρα εφόσον ολοκληρωθεί η εξέταση. 

 

Για τυχόν απορίες καλέστε Τετάρτη 9:30-13:30 στο τηλέφωνο 2821022595. 

 

  



 
Οδηγίες για τη διενέργεια βιντεονυσταγμογραφήματος (εξέταση λαβυρίνθων) 

 

Πέντεμέρες πριν την ημερομηνία της εξέτασης πρέπει να διακόψετε: 

Αντιεμετικά φάρμακα (π.χ. Phenergan, Atarax, Zofron, Emetostop, Kytril, κλπ) 
Φάρμακα κατά του ιλίγγου (π.χ. Vertigo-Vomex, Vomex-A, Vastarel, Antivom, 
Betaserc, Ribrain, κλπ) 
Ηρεμιστικά- Κατασταλτικά -Ναρκωτικά φάρμακα (π.χ. Xanax, Tranxene, Tavor, 
Hipnosedon, Lexotanil, Stilnox, κλπ) 
Αντιισταμινικά φάρμακα: (Atarax, Phenergan, Benadryl,Clarityne-D, Xozal, Aerius, 
κλπ) 
Παυσίπονα: (π.χ. Lonalgal, Lonarid-N, Durogesic, κλπ) 

 
Συνεχίσετε κανονικά την αγωγή που λαμβάνετε για καρδιολογικά προβλήματα (όπως 
υπέρταση, αρρυθμία), θυρεοειδοπάθεια, άσθμα, σακχαρώδη διαβήτη, 
υπερχοληστερολαιμία, επιληψία. 

• 24 ώρες πριν την ημερομηνία της εξέτασης μην καταναλώσετε καφέ, 
σοκολάτα, ή ανθρακούχα ποτά. 

• Την ημέρα της εξέτασης μην καπνίσετε, ντυθείτε με άνετα ρούχα και 
παπούτσια. 

• Οι κυρίες που πρόκειται να εξεταστούν δε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν 
make-up κυρίως στην περιοχή των ματιών (δηλ. ούτε μολύβι, ούτε 
μάσκαρα). 

• Δεν πρέπει να φοράτε φακούς επαφής. 

• 3-4 ώρες πριν την εξέταση μπορείτε να φάτε κάτι ελαφρύ- αποφύγετε τα 
πολλά υγρά. 

• Αν είστε διαβητικός/-ή θα ακολουθήσετε κανονικά το πρόγραμμα διατροφής 
σας. 

Η εξέταση διαρκεί περίπου 1 ώρα. Είναι πιθανό να σας προκαλέσει προσωρινή ζάλη, 
και είναι χρήσιμο να σας συνοδεύσει κάποιος οικείος σας. 
Φροντίστε να είστε 10 λεπτά νωρίτερα στο ραντεβού σας για τη συμπλήρωση 
ειδικών ερωτηματολογίων. Μην ξεχάσετε να έχετε μαζί σας παλιές εξετάσεις 
(ακοόγραμμα, εξέταση λαβυρίνθων, αξονική ή μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου) και 
την πρόσφατη φαρμακευτική σας αγωγή. 
 

Το ραντεβού σας επιβεβαιώνεται τηλεφωνικά μέσω της γραμματείας. Αν για 

κάποιο λόγο δε μπορείτε να προσέλθετε ενημερώστε έγκαιρα Τετάρτη 9:30-13:30 

στο τηλέφωνο 2821022595 ή καθημερινές 15:00-19:00 στο τηλέφωνο 

2821022352. 
 

 


