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Przygotowanie do wodorowych testów oddechowych:
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na 4 tygodnie przed badaniem nie za żywaj antybiotyków,
badanie mo żna wykona ć po co najmniej 2 tygodniowym odst ępie od zabiegu kolonoskopii
na 3-4 dni przed nie za żywaj probiotyków lub innych leków gastrycznych,
na 2 dni przed nie za żywaj żadnych środków przeczyszczaj ących,
na 2 dni przed badaniem wprowad ź diet ę eliminuj ąc ą (NIE JEMY!!! NIE PIJEMY!!!):
pokarmów wzdymaj ących lub fermentuj ących (groch, kapusta, broku ł, kalafior, ziemniaki
itp.), marchwi, pomidorów, owoców, d żemów i innych przetworów oraz soków, napoi
gazowanych i alkoholu,zrezygnuj z cukru, miodów i innych s łodzików oraz wszelkich
słodyczy, syropów, zrezygnuj z produktów mlecznych i mlekopochodnych (zawieraj ących
laktoz ę) w kwestii szczegó łów dotycz ących diety prosimy o kontakt telefoniczny.
przechodzimy na diet ę gotowan ą i lekkostrawn ą, a nie sma żon ą, unikamy fastfoodów,
w czasie 2 dniowego przygotowania do badania pijemy du żo wody mineralnej
niegazowanej lub wod ę przegotowan ą
przed badaniem b ąd ź na czczo - zaleca si ę nie je ść przez minimum 12 godzin
(wieczorem przed badaniem w gr ę wchodzi jedynie lekka kolacja – np. wafle ry żowe z
chud ą w ędlin ą lub ry ż gotowany na wodzie i gotowane chude mi ęso lub ryba),
rano w dniu badania mo żna umy ć z ęby, dobrze wyp łuka ć wod ą, nie u żywa ć p łynu do
płukania jamy ustnej
nie żujemy gumy do żucia, nie palimy,
mo żna napi ć si ę wody niegazowanej
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