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WODOROWY TEST ODDECHOWY
diagnostyka SIBOS -zespołu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego,
diagnostyka nietolerancji pokarmowych.
Diagnostykę nietolerancji pokarmowych z użyciem wodorowych testów oddechowych
przeprowadzamy wykorzystując nowoczesne urządzenie Gastrolyzer Gastro+ do
monitorowania zawartości wodoru w wydychanym powietrzu, dzięki czemu można wykryć
nieprawidłowe trawienie i/lub złe wchłanianie węglowodanów, a także inne zaburzenia.
Zalety badania:
•

•
•

Nieinwazyjne, tanie, szybkie i wiarygodne badanie bez konieczności użycia worków na próbki
oddechowe.
Natychmiastowe wyniki bez potrzeby wysyłania próbek do analizy.
Wyniki potwierdzone klinicznie

Wskazania do wykonania testu:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnostyka wzdęć, uczucia pełności w jamie brzusznej
Diagnostyka biegunek
Zespół jelita nadwrażliwego
Pierwotna lub wtórna nietolerancja laktozy
Podejrzenie SIBOS (Small Intestinal Bacterial Overgrowth Syndrome; zespół przerostu bakteryjnego
jelita cienkiego)
Zaburzenia wchłaniania fruktozy lub nietolerancja fruktozy
Podejrzenie nietolerancji sorbitolu
Podejrzenie nietolerancji ksylitolu
Diagnostyka nietolerancji pokarmowych
Nietolerancja słodyczy lub miodu
Nietolerancja mleka i przetworów mlecznych
Nietolerancja czekolady
Nietolerancja produktów dla diabetyków
Nietolerancja produktów wysoko przetworzonych lub z etykietą „bez cukru”

Bezwzględne przeciwwskazania do wykonania testu
•
•

Dzieci z wrodzoną nietolerancją fruktozy (HFI – hereditary fructose intolerance)
Rozpoznana lub podejrzewana poposiłkowa hipoglikemia

Względne przeciwwskazania do wykonania testu:
•
•
•
•

Podaż antybiotyków w trakcie ostatnich 4 tygodni
Kolonoskopia w trakcie 4 ostatnich tygodni
Radiografia w trakcie 4 ostatnich tygodni
Ileostomia (z wyjątkiem diagnozy w kierunku SIBOS)

WAŻNE! PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO BADANIA
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Przygotowanie pacjenta do badania:
Pacjent musi być na czczo przez okres 12 godzin (minimum 6 godzin przed badaniem; można
pić czystą wodę, bez domieszki cukru ani żadnych dodatków smakowych) przed
przystąpieniem do testu, powinien umyć zęby, unikać palenia tytoniu oraz żucia gumy, które
mogłoby sfałszować wynik testu. Dzień przed badaniem pacjent nie powinien pić mleka oraz
soków owocowych, ostatni posiłek w dniu poprzedzającym badanie powinien być nieobfity
oraz optymalnie bez błonnika pokarmowego. W dniu poprzedzającym badanie pacjent nie
powinien spożywać następujących produktów: kapusta, cebula, por, fasola, warzywa
marynowane. Lekarstwa (z wyjątkiem witamin, środków przeczyszczających oraz
antybiotyków) mogą być przyjęte w dniu badania (popić wodą). Pacjenci z protezami – nie
powinni używać kleju mocującego w dniu badania. W czasie badania pacjent również nie
może nic jeść. W czasie badania pobiera się próbki powietrza wydychanego przez pacjenta,
wykonuje się 7 pobrań: na czczo przed podaniem oraz 15,30,45 60 ,90 i 120 minut po
podaniu do wypicia roztworu określonego typu cukru (występującego powszechnie w diecie).
Pacjenci z dużą nietolerancją cukrów mogą po ich podaniu odczuwać wzdęcia, ból brzucha
lub oddawać luźne stolce.
KOSZT BADANIA urządzeniem Gastrolyzer wraz z wizytą lekarską 180 zł
KOSZT WIZYTY LEKARSKIEJ
100 zł
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