( באמצעותHelicobacter pylori) הנחיות לנבדק לבדיקת הליקובקטר פילורי

C13 Urea breath test הנחיות לבדיקת תבחין נשיפתי

ביצוע הבדיקה מחייבת הפנייה מרופא
. ק"ג15  הבדיקה מיועדת למבוגרים ולילדים בעלי משקל מעל:קהל יעד
. אין מספיק מידע לגבי יעילות ובטיחות הבדיקה:18 לגבי נבדקים מתחת לגיל
:אזהרות
כל הדרישות המפורטות להלן וקשורות להפסקת נטילת תרופה מסוימת דורשות התייעצות
.והוראה מפורשת של רופא מטפל
.הבדיקה משמשת לאבחון בלבד
:הוראות לפני ביצוע הבדיקה
 מותר לשתות מים (לא בסמוך לביצוע, צום מלא והימנעות מעישון במשך ארבע שעות.1
.)הבדיקה
. יש לצחצח שיניים לפני הבדיקה.2
 גלולות למניעת, הורמונים, ניתן ליטול תרופות קבועות כמו תרופות לטיפול במחלות לב.2
.הריון
( ומעכבות משאבותGastro, Zantac)  אין ליטול תרופות מדכאות חומציות הקיבה.3
Lanton, Omepradex, Controloc, Losec, : כמו-proton pump inhibitors-פרוטונים
.(ואחרות בעלות מנגנון פעולה דומה) במשך שבועיים לפני הבדיקה
. במשך שבועיים לפני הבדיקהPepto Bismol  אין ליטול תרופות אנטיביוטיות או.4
:הוראות בזמן ביצוע הבדיקה
. הבדיקה מתבצעת בישיבה.1
. לשתות או לעשן במשך כל זמן הבדיקה, אין לאכול.2
. דקות30- משך הבדיקה כ.3

Instraction for C13 Ureath breath test

This test requires Doctor's referral
This test is designed for adults and youths of weight over 15KG.
There is not enough information about efficacy or safety for patients under
the age of 18.
Warnings:
All the requirements listed below regarding the stoppage of taking medications
need the consent of the physician.
The test is used for diagnosis only.
Instructions before starting test:
1. Four hours fasting including smoking. It is allowed to drink water, (not close
to the test).
2. Brush your teeth before the test.
3. It is OK to continue taking regular medication such as: heart medications,
hormones and anti-pregnancy pills.
4. Stop taking ant-acid pills (Gastro,Zantac) and proton pump, Inhibitors like
Lanton, Omepradex, Controloc, Losec and others of similar function Two
weeks before test.
5. Also stop taking Antibiotics and Pepto-Bismol for two weeks before the test.
Instructions during the testing:
1. The test is administered in a sitting position.
2. No eating, drinking or smoking during the test.
3. The duration of the test is about 30 minutes.
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