
Toto 
  i EEG

(Elektroencefalografia)



Cześć, 

jestem Toto, mam mieć ponownie prze-
prowadzone badanie EEG, ponieważ mój 
lekarz może mi przez to lepiej pomóc. 

Za pierwszym razem bardzo się bałem, 
bowiem nie wiedziałem, co się podczas 
niego dzieje. Teraz wiem, to nie jest nic 
strasznego. Bowiem wtedy staję się 
mieszkańcem kablowej Toto gwiazdy. 
O tym chcę Ci teraz opowiedzieć:
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Ich bedanke mich bei allen Eltern 
und Kindern, die gegengelesen haben. 
Ganz besonders auch bei Frau Dr. Silvia Vieker 
vom Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke, 
deren „SMS“ ich übernehmen durfte.



Wchodzę  do gabinetu EEG. 
W nim stoi wygodny leżak, kom-
puter, stojak z wieloma kablami i 
kamera wideo. 

Pani, która tam pracuje ma na 
imię Pani Demir i jest asystentką 
EEG. Czasami jest tu rowneż jeden 
mężczyzna, asystent EEG. 



... tylko moja przytulanka 
musi być zawsze ze mną! 
Najważniejsze podczas badania
jest mianowicie, żeby się nie 
ruszać i spokojnie leżeć. 

Najpierw siadam wygodnie na leżaku. 
Kiedy byłem mały, byłem zawsze bardzo 
zaniepokojony. Wtedy najpierw siadała na krzesło 
moja mama, a ja na jej kolanach. No tak, teraz 
już się nie mieścimy na nim we dwoje. Przecież 
jestem już za duży!



Potem zakładają mi czepek lub czasami 
również coś w rodzaju siatki na głowę  

Od czasu do czasu troszkę to uciska, ale nie tak 
mocno. Do siatki zostają przymocowane małe 

płytki, które nazywają się elektrody. 
Z tego powodu moja skóra głowy musi 

być bardzo czysta. Dlatego też każdym 
rankiem myję włosy. 



Brrr, ale on jest zimny! 
Przy tym zawsze stroję 
miny, a asystentka EEG 
się śmieje. 

Żeby wszystko dobrze 
funkcjonowało, zostaje 
nałożony płyn między 
elektrodę i skórę. 



Następnie do elektrod zostają docze-
piane kable ze stojaka. Teraz właśnie 
wyglądam jak z innej gwiazdy, może 
z kablowej Toto gwiazdy?

Potem tylko uruchomienie kompute-
ra i kamery i już zostaje rejestrowany 
mój osobisty EEG. 



Raz patrzyłem też w 
migotające światło. 

To było prawie jak 
na dyskotece - tylko 
że bez muzyki. 

Od teraz trzeba leżeć spokojnie, 
zamknąć oczy i dokładnie robić to, co 
mówi asystentka EEG. Po pewnym czasie 
znowu mam otworzyć i zamknąć oczy.           Albo głębok 

oddychać, tak jak podczas 
bardzo szybkiego biegu. 



Po tym jest EEG już gotowe. 

Całość będzie następnie przesłana mojemu 
lekarzowi. Oczywiście komputerowo.  Le-
karz obejrzy moje EEG i może powiedzieć, 
czy wszystko jest w porządku. 

Czasami mogę też zobaczyć moje EEG, 
na którym są widoczne same linie, a obok 
jest moje zdjęcie, oczywiście jako miesz-
kaniec kablowej Toto gwiazdy. To wygląda 
śmiesznie.



Widzisz, badanie EEG wcale nie 
jest takie złe. A ponieważ tak dob-
rze współpracowałem, mogę znowu 
bawić się z moimi przyjaciółmi.

Dla rodziców małych dzieci jest prosta formuła, 
żeby badanie EEG się udało: SMS, to znaczy: 
Satt-Müde-Sauber (syty-zmęczony-czysty)




