
Opis przygotowania pacjenta do testów oddechowo-wodorowych                           

w kierunku SIBO, nietolerancji fruktozy, nietolerancji laktozy                       

(Aparat Hydrogenius) 

 

W przypadku nie stawienia się w danym dniu na test lub nie odwołanie go z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem, pacjent zobowiązany jest do pokrycia całkowitych 

kosztów badania (150zł). 

 

     Test oddechowy polega na pomiarze ilości wydychanego powietrza po spożyciu próbki 

odczynnika z laktulozą/fruktozą/laktozą. W wydychanym powietrzu analizowana jest ilość 

wodoru. Pomiary odbywają się co 20 min. Czas trwania badania może wynieść nawet 3 

godziny. 

 

     Badaniu nie mogą poddać się osoby z hipoglikemią reaktywną, cukrzycą i z dziedziczna 

nietolerancja fruktozy i sorbitiolu (tylko testy na nietolerancje fruktozy i sorbitiolu).  

 

Odczekaj 4-6 tygodni, jeśli: 

- spożywałeś antybiotyki, 

- poddawałeś się kolonoskopii, fluoroskopii, enteroklizie lub barytowym wlewom 

doodbytniczym, 

- przeszedłeś epizod biegunki infekcyjnej, hydrokolonoterapię, stosowałeś lewatywy lub 

zażywałeś silne leki (konsultacja przed badaniem z lekarzem/dietetykiem wykonującym 

badanie) 

 

Odczekaj 1 tydzień, jeśli: 

- przyjmowałeś zioła bakteriobójcze, leki Inhibitory pompy protonowej, leki antagonistów 

receptora H2, 

- przyjmowałeś probiotyki i prebiotyki, 

- przyjmowałeś środki przeczyszczające, laktulozę, środki zagęszczające lub rozluźniające 

stolec, 

- przyjmowałeś błonnik w celu poprawy perystaltyki jelit, 

- przyjmowałeś suplementy i leki z witaminamizawierające fruktozę, laktozę jako wypełniacz, 

- spożywałeś alkohol KAŻDY 

 

 



 

Na 3 dni przed: 

- odstaw betaninę HCL, ocet jabłkowy naturalnie mętny i każde leki czy suplementy mające 

na celu „zakwaszenie” lub „zoobojętnienie” kwasu żołądkowego (w razie wątpliwości 

skonsultuj się z dietetykiem wykonującym badanie), 

- odstaw enzymy trawienne,  

- odstaw zioła i herbaty ziołowe, 

- nie wykonuj intensywnego wysiłku fizycznego (tylko spacer), 

- nie pal papierosów 

 

Na 1-3 dni przed: 

- nie żuj gumy, mentosów itd, 

- zastosuj dietę * 

* 1dzień, jeśli masz biegunkę lub objawy mieszane z przewagą biegunek 

*     2-3 dni, jeśli masz zaparcia lub objawy mieszane z przewagą zaparć 

 

DIETA 

Produkty NIEdozwolone: 

- mleko i produkty mleczne (produkty bez laktozy także oraz sery i przetwory kozie i owcze 

także), 

- ziarna zbóż i przetwory zbożowe (makarony – w tym makarony warzywne, kasze, 

pieczywo), 

- owoce, przetwory owocowe oraz soki,  

- rośliny strączkowe, 

- orzechy, nasiona,  

- słodycze, cukier itd, 

- napoje gazowane (w tym woda, Pepsi, Fanta itd), 

- zioła, herbaty ziołowe, herbaty owocowe, 

- produkty zawierające syrop kukurydziany, glukozowy, glukozowo-fruktozowy czyli keczup, 

musztarda, sosy kupne, 

- produkty zawierające przyprawy typu cebula, czosnek np kiełbasa czy niektóre szynki,  

- przyprawy oprócz soli i pieprzu, 

 - warzywa, szczególnie cebulę, czosnek, por 



 

Produkty DOZWOLONE: 

- jaja, 

- mięso, ryby, wędliny (bez przypraw wyżej wymienionych), 

- wywar mięsny (na mięsie, bez warzyw), 

- wafle ryżowe, 

- ryż basmati (max 70g na porcję), 

- oliwa z oliwek, olej kokosowy, masło klarowane (łyżka do gotowania), 

- słaba kawa czarna, 

- woda niegazowana 

 

Dzień przed badaniem: 

- bądź na czczo minimum 12 godzin przed badaniem 

 

W dniu badania: 

- wyśpij się, 

- dokładnie umyj dokładnie zęby i język, 

- wypij szklankę ciepłej wody, 

- nie pal papierosów, 

- jesli przyjmujesz leki od lekarzy specjalistów – popij je wodą i jeśli są to leki, które musisz 

zażyć to oczywiście to zrób (wszystkie inne, jeśli to możliwe zażyj po badaniu), 

- jesli nosisz protezę zębową nie stosuj w tym dniu kleju do protezy, 

- weź dobrą książke lub gazetę 😊 

 

W DNIU BADANIA (PRZED WYJŚCIEM Z DOMU) WYPŁUKAJ JAMĘ USTNĄ 

PŁYNEM ELUDRIL, CHLOREXIL. 

 

Pacjenci, którzy nie zastosują się do wymagań przed badaniem, 

muszą liczyć się z zafałszowaniem wyniku badania. 

 

 



 


