Instrucțiuni pentru obținerea si trimiterea probei

Condiții generale

Test de aer expirat pentru intoleranțe
alimentare și suprapopulare bacteriană
intestinală

Materiale Necesare

Fișă de instrucctiuni
8 Eprubete de sticla
2 Tuburi flexibile(Pai)
1 Formular de solicitare
1 Cutie de expediere
1 Etiquete adezive de identificare
1 Flacon cu substrat

Conditii anterioare
• Cu 30 de zile înainte de a realiza testul nu ați ingerat nici un
medicament pe bază de antibiotice, nu ati realizat spălături
stomacale sau o endoscopie.
• Cu 24 de ore înaintea realizării testului, evitați alimentele
bogate în fibre, lactoză, legume (cu excepția orezului alb) și
fructele.
• Puteți consuma următoarele alimente: carne, pește, orez alb,
ouă, ulei de măsline, ulei de coco, ulei vegetal, ceai negru,
cafea.

•

•
•
•

Cu 12 ore înaintea realizării testului, nu vă periați dinții, nu
fumați, nu vă vopsiți buzele, nu consumați alimente și lichide
(se poate clati gura cu apă, sau se poate consuma o cantitate
foarte mică).
Nu vă periați dintii, nu fumați, nu vă vopsiti buzele, evitați
consumul alimentelor grase.
Nu depuneți efort fizic cel puțin 30 de minute înainte de a
realiza testul.
Dacă suferiti de diaree, este mai bine să amânați testul sau să
consultați medicul dumneavoastră.

In timpul testului
• Clătiți bine gura cu apă înainte de a ingera substratul divolvat
în apă.
• Nu mâncați gumă de mestecat, nu consumați alimente și
lichide, nu fumați și rămâneți în repauz pe tot parcursul
procesului.
Instrucțiuni:
1. Completați formularul de solicitare și aplicați eticheta adezivă cu numărul de identificare.
2. Aplicați etiquetele cu numărul de identificare pe toate eprubetele de sticlă.
3.Înainte să ingerați lichidul prima probă de respirație trebuie obținută în eprubeta “BAZAL”. Pentru acesta, procedați după cum urmează:
3.1. Alegeți eprubeta pe care scrie “BAZAL”
3.2. Despachetați paiul.
3.3. Inspirați aer în plamâni si mențineți respirația timp de 5 secunde
3.4. Introduceți paiul în eprubeta correspunzătoare.
3.5. Expirați aerul prin pai pana când ați golit tot aerul din plamâni(se observă cum vaporii respirației au aburit pereții eprubetei).
3.6.Indepărtați paiul din eprubetă și acoperiți imediat pentru a vă asigura că nu iese aerul expirat, dar fără să presați în exces în
momentul când închideți capacul.
4.Alegeți flaconul cu substratul correspunzătoar testului solicitat conform tabelului următor.

PROBA

SUBSTRAT

CONȚINUTUL CU SUBSTRAT ÎN FLACON

Intoleranță la lactoză

Lactoză

25 g

Intoleranță la fructoză

Fructoză

25 g

Intoleranță la zaharoză

Zaharoză

50 g

Suprapopularea bacteriană

Lactuloză

10 g

Intoleranță la sorbitol

Sorbitol

10 g

Intoleranță la Fructoză* sorbitol

Fructoză + Sorbitol

25g + 5g

*Administrarea de fructoză este contraindicată la pacienții cu intoleranță ereditară la fructoză
5.Dizolvați cu apă conținutul flaconului cu substratul până ajungeți la marcajul principal de 250 ml
6.Agitați până când sa dizolvat complet.
7. Continuați să ingerați lichidul obținut conform instrucțiunilor de pe etiqueta flaconului.
NOTA: Dacă, din cauza greutății pacientului, nu este necesar să bea tot lichidul, păstrați lichidul într-un pahar în cazul în care trebuie
recuperat pentru a ajunge la nivelul adecvat.
8. Puneți cronometrul.
9.Obtineți probe de respirație la minutul 25, 50, 75, 100, 125, 175, conform instrucțiunilor descrise în secțiile 3.3 și 3.6 folosind de fiecare
dată eprubeta de sticlă cu timpul correspunzător. Adnotați simptomatologia pe care pacientul o prezintă în formularul de solicitare pe tot
parcursul testului.
10. Introduceți eprubetele și formularul de solicitare în cutia de expediere.
11. Pentru a trimite proba apelați la numărul de telefon 0219336 cu ID 7135742 FAN COURIER s-au trimiteți un e-mail
comenzi@fancourier.ro
Adresa: Centrul Diagnostic Calderón-Strada Glădiței, Nr 42, Bloc T5, Ap 302 Complex Asmita Gardens,Cod Poștal 040042,Sector 4,
București
12. În cazul în care aveți indoieli apelați la numărul de telefon 0753.109.866

Rezumat grafic al protocolului
1. Completati formularul de
solicitare

2. Identificați eprubetele cu
etichetele adezive

3. Obtineti proba de respiratie
Bazală

5. Puneți cronometrul

6. Obtineti restul probelor de
respiratie (la fiecare 25
min.pana la 175 minute)

7. Introduceți eprubetele și
8. Trimiteți cutia de expediere.
formularul de solicitare în cutia de
expediere.

Scrieți simptomele pe formularul de
solicitare.

4. Dizolvați cu apă substratul,
apoi ingerați

