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Vídeo electroencefalograma (VEEG) 
 
En què consisteix aquesta prova? 
És una prova diagnòstica de neurofisiologia que registra l’activitat 
elèctrica del cervell i fa al mateix temps un vídeo al pacient. Es 
col·loquen uns elèctrodes al cap, mitjançant un casc i es registren 
conjuntament la imatge i les ones d’activitat cerebral. És una prova 
que no genera dolor en el pacient. 
 
Quina preparació heu de fer a casa? 

 Renteu el cap del nen el dia abans. 
 Assegureu-vos que es dormen les hores indicades. 

En cas que sigui necessari, cal portar:  
 Xumet, si el nen en fa servir 
 Biberó, si se l’ha de prendre durant l’estada a l’Hospital 

 
El pacient pot prendre la medicació habitual i esmorzar amb normalitat si no té cap altra 
prova que li ho impedeixi. 
 
Com faran la prova? 
La prova es realitza a la planta C4 de Consultes Externes de 
l’Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat, 
Barcelona). Té una durada d’1 hora i cal arribar 15 minuts abans 
de l’hora programada. 

En cas que sigui necessari fer un registre en son, s’administrarà 
una dosi de melatonina per via oral.  

 
Quantes hores cal que dormi o estigui despert abans de la prova? 
 Si el vostre fill té menys d’1 any, ha d’estar despert les 3 hores abans de la prova. 
 Si el vostre fill té entre 1 i 3 anys, s’ha de mantenir despert des de les 7 del matí i 

fins que es practiqui la prova. 
 Si el vostre fill té entre 4 i 8 anys, ha de dormir de 12 de la nit a 6 del matí. 
 Si el vostre fill té més de 8 anys, ha de dormir la meitat del que dorm normalment 

(amb un màxim de 4 hores). 
Des que es desperti, NO s’ha de deixar dormir el nen fins que es faci la prova. 
 
En el cas que no pugueu anar a fer la prova o tingueu algun dubte, heu de trucar al 
telèfon 93 600 94 57. Podeu trucar de dilluns a dimecres en horari de matí (d’11:30 a 13 h) 
i de tarda (de 20 a 21:30 h), i els dijous i divendres només en horari de matí. 
 
Nota: És imprescindible que sigueu puntuals. En cas que arribeu tard, això pot afectar a 
la programació d’altres pacients i, fins i tot, pot requerir que es reprogrami la vostra prova a 
un altre dia.  


