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Wodorowo-metanowy test oddechowy w kierunku SIBO/IMO 

 
 

Uwagi przed wykonaniem wodorowo-metanowego testu oddechowego 
 

Test polega na badaniu w analizatorze gazowym próbek pobranych z wydychanego przez pacjenta powietrza – pacjent 

dmucha poprzez ustnik do woreczka, a w trakcie tej czynności pobierana jest próbka. Pomiary przeprowadzane są co 

20 minut.  

 

Pierwszy pomiar wykonywany jest przed wypiciem roztworu laktulozy. Roztwór cukru (10g/15 ml) jest przygotowany 

i znajduje się w zestawie. Po wykonaniu pierwszego pomiaru (przed obciążeniem laktulozą), proszę wypić zawartość 

buteleczki i po 20 minutach wykonać kolejny pomiar. 

Próbki do badania należy pobrać z wyjątkową starannością, zgodnie z załączoną instrukcją i procedurą. Zestawy do 

pobrania mają charakter jednorazowego użytku. W przypadku nieprawidłowego pobrania i/lub popełnienia błędu, w 

procesie pobrania materiału do badania, nie ma możliwości ponownego wykorzystania zestawu pobraniowego. 

Nieprawidłowe pobranie materiału do badania skutkować będzie koniecznością zakupu uzupełniającego zestawu 

pobraniowego w kwocie 200,00 PLN + koszty wysyłki.  

Z tego względu uprzejmie prosimy o  wyjątkowo dokładne zapoznanie się z załączoną procedurą pobrania. W 

przypadku jakichkolwiek niejasności pozostajemy do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu: 

 +48 61 833 86 94. Z chęcią odpowiemy na wszystkie pytania. 

Pamiętaj! Jedynie prawidłowe przygotowanie się do testu wodorowo-metanowego zapewni uzyskanie wiarygodnego 

wyniku. 

1. Badanie w kierunku SIBO/IMO wykonuje się na czczo. 

2. Pod żadnym pozorem nie wolno rozkręcać zestawu do pobierania próbek. Nie rozkręcaj tuby z igłą i nie zdejmuj 

gumki, która jest na igle w tubie zestawu. 

3. W zestawie do pobrania znajduje się woreczek pobraniowy z dziurkami, przez które w czasie dmuchania, 

ulatuje nadmiar powietrza. 

4. Podczas wykonywania testu zabronione jest spożywanie posiłków oraz picie. Nie należy spać, jak również 

przemieszczać się i podejmować jakiejkolwiek aktywności fizycznej. Badanie należy wykonać w pozycji 

siedzącej. 

5. W przypadku stwierdzonej lub podejrzewanej hipoglikemii, cukrzycy typu I lub typu II przed wykonaniem testu 

należy BEZWZGLĘDNIE skontaktować się z lekarzem.  

6. Miesiąc przed wykonaniem badania nie należy stosować: antybiotyków, prokinetyków oraz nifuroksazydu, 

furazolidonu i związków bizmutu, a także wykonywać: kolonoskopii, fluoroskopii, hydrokolonoterapii, 

lewatywy. 
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7. Na 14 dni przed wykonaniem badania nie należy stosować: środków przeciwbiegunkowych oraz 

przeciwzaparciowych, suplementów błonnika, probiotyków oraz ziół bakteriobójczych. 

8. Na 7 dni przed wykonaniem badania nie należy stosować inhibitorów pompy protonowej. 

9. Przed wykonaniem badania obowiązuje ścisła dieta. Czas trwania diety zależy od objawów. Pacjenci z 

biegunkami i/lub wzdęciami są to 24 godziny przed testem (w całym dniu przed testem), a w przypadku 

osób, które cierpią na zaparcia i/lub wzdęcia – na 48 godzin (całe dwa dni prze testem) 

Nie wolno spożywać: owoców i przetworów owocowych, warzyw, nabiału, produktów zbożowych i ziaren 

zbóż, orzechów, nasion i roślin strączkowych, ketchupu, miodu, musztardy, majonezu, ziół i herbat ziołowych, 

napojów gazowanych (również wody). 

Można spożywać: kurczaka, ryby, owoce morza, jajka, gotowany biały ryż (mała ilość lub w przypadku 

hipoglikemii), tłuszcz kokosowy, oliwę z oliwek (1 łyżka), dozwolone przyprawy: sól i pieprz. 

Jeśli występują wątpliwości czy dany produkt jest dozwolony, należy powstrzymać się od jego spożycia, aby 

uniknąć ewentualnego wpływu na wynik badania. 

10.  Na 12 godzin przed rozpoczęciem badania, pacjent powinien zaprzestać palenia tytoniu i żucia gumy. 

11.  Przystępując do testu pacjent powinien mieć umyte zęby. Dozwolone jest użycie pasty ziołowej, o prostym 

składzie (bez dodatku substancji słodzących) lub sody oczyszczonej. 

12. Pacjenci z protezami nie powinni używać kleju mocującego w dniu badania. 

 

Wysyłka materiału 
  

• Próbę do badania wodorowo-metanowego testu oddechowego należy dostarczyć do CM Vitaimmun osobiście 

lub przez wybranego przez Państwa kuriera. 

• Czas na dostarczenie materiału do badania wynosi 72h od momentu pobrania. 

 

 

Czas oczekiwania na wyniki 
 

 

• Czas oczekiwania na wynik wynosi maksymalnie 5 dni roboczych. 
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Pobieranie próbek przy użyciu zestawu 
 

Pamiętaj! Jedynie prawidłowe wykonanie testu wodorowo-metanowego zapewni uzyskanie wiarygodnego wyniku. 

W przypadku pytań bądź wątpliwości odnośnie instrukcji pobrania zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Centrum 

Medycznym Vitaimmun. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Foliowy worek z ustnikiem i uchwytem na szklaną 

fiolkę 

 
Szklane fiolki ze srebrną nakrętką 

 

 

Przygotowanie zestawu do badania                                                                                                                                                                       
 

1. Zestaw zapakowany jest w szczelne opakowanie. Ostrożnie rozpakuj opakowanie. 

2. Nigdy nie wkładaj palca do uchwytu fiolki w zestawie. Nie rozkręcaj zestawu i nie zdejmuj gumki z igły! 

3. Podpisz etykiety danymi i ponumeruj je. Na etykiecie nr 1 wpisz godzinę rozpoczęcia badania, a następnie 

przyklej wszystkie etykiety na fiolki zgodnie z numeracją. 

UWAGA! Do zestawu dołączono roztwór laktulozy (należy wypić go przed drugim pomiarem). 

 

uchwyt 
ustnik 
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Pobieranie próbek powietrza      
 

1. Umieść zestaw do pobrania w jednej dłoni , a fiolkę w drugiej. 

Aby nie uszkodzić fiolki nie otwieraj jej na żadnym etapie. 

2. Włóż fiolkę do zestawu srebrną nakrętką w kierunku igły. 

Na tym etapie nie wciskaj jeszcze fiolki do zestawu. Nabierz głęboko powietrze nosem, obejmij szczelnie ustnik 

ustami i swobodnie wydmuchaj powietrze z płuc. 

3. Foliowy woreczek stopniowo zacznie wypełniać się wydychanym powietrzem, którego nadmiar uchodzić 

będzie przez otwór w woreczku. Jest to właściwy proces. Kontynuuj wydychanie powietrza jednocześnie 

wciskając fiolkę do zestawu, tak by igła przebiła zamknięcie fiolki. 

4. Gdy woreczek będzie już wypełniony powietrzem, pozostaw wbitą fiolkę przez 3-4 sekundy i w tym czasie 

wyjmij fiolkę z zestawu. 

5. Kroki 2 – 5 powtórz z pozostałymi fiolkami. Pamiętaj, aby ponumerować każdą fiolkę zgodnie z kolejnością 

pomiarów. 

 

 

 


