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WODOROWE TESTY ODDECHOWE 

Diagnostykę nietolerancji cukrów (laktozy, fruktozy, ksylitolu i sorbitolu) prowadzimy 
z użyciem wodorowych testów oddechowych. Badanie polega na monitorowaniu ilości 
wodoru w powietrzu wydychanym po wypiciu roztworu jednego z wymienionych cukrów, 
pozwalając ujawnić nieprawidłowe wchłanianie lub trawienie węglowodanów. Test 
wodorowy pozwala również na wykrycie zespołu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego 
(SIBO), który daje podobne objawy do nietolerancji węglowodanów. Nietolerancja 
węglowodanów oraz SIBO objawiają się biegunką, wzdęciami, bólem brzucha, 
przelewaniami, nudnościami. 

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA: 

 przez 14 godzin przed badaniem nie można spożywać posiłków. Można pić 
niegazowaną wodę do 6 godzin przed badaniem /bez dodatków, a szczególnie 
cukrów i soku/ 

 należy unikać mleka i soków owocowych w dniu poprzedzającym test 

 ostatni posiłek przed badaniem nie powinien być obfity i nie powinien zawierać 
błonnika (proponuję, żeby była to bułka lub chleb z wędliną) 

 na dzień przed badaniem nie można spożywać takich produktów jak: cebula, por, 
czosnek, kapusta, fasola lub jakiekolwiek produkty marynowane lub kiszone 

 na 12 godzin przed badaniem nie można używać gumy do żucia, palić tytoniu 

 leki (z wyjątkiem środków przeczyszczających i antybiotyków) mogą być przyjęte 
w dniu badania 

 pacjenci noszący protezy nie mogą używać kleju na dzień przed badaniem 

 zaleca się mycie zębów w dniu badania należy zachować odstęp 4 tygodni od 
spożycia antybiotyku, wykonania kolonoskopii, kolonoskopii wirtualnej lub 
enetrografii 

 bardzo ważne jest dokładne przeczytanie instrukcji i zastosowanie się do niej 
w100%, gdyż każde odstępstwo od sposobu przygotowania skutkuje niemożnością 
wykonania testu 

Badanie polega na wypiciu 250 ml roztworu cukru, po którym dokonuje się analizy 
powietrza wydychanego w odstępach 15-30 min. w czasie 2-3 godzin, tak więc należy 
sobie zarezerwować odpowiedni czas na przeprowadzenie badania (w razie potrzeby 
możemy wystawić zaświadczenie o niezdolności do pracy w dniu badania). W czasie 
badania mogą wystąpić następujące dolegliwości: przelewania, wzdęcia, biegunka, ból 
brzucha, nudności, zgaga, odbijania, zmęczenie, zawroty głowy, ból głowy, odczucie 
ciepła lub zimna, mrowienie w kończynach dolnych, swędzenie, niepokój, inne. 
W przypadku wystąpienia dolegliwości należy o nich koniecznie poinformować osobę 
wykonującą test. 

Test wykonujemy angielskim urządzeniem Gastrolizer Gastro+ firmy Bedford. 


