Urease-ademtest

Ziekenhuis Gelderse Vallei

Uw behandelend arts heeft met u afgesproken om een ureaseademtest te laten verrichten. Deze urease-ademtest gebeurt op de
functieafdeling van de maag-, darm- en leverziekten.

Doel van het onderzoek
De urease-ademtest wordt verricht, wanneer uw arts een infectie met de
bacterie Helicobacter Pylori vermoedt. Deze bacterie, die verantwoordelijk
kan zijn voor uw maagklachten, kan met deze test worden aangetoond. Ook
kan gecontroleerd worden of de behandeling van de Helicobacter Pylori
succesvol is geweest.

Bijwerkingen
Van de urease-ademtest zijn geen bijwerkingen en complicaties bekend.

Uw afspraak
Voor deze test heeft u een afspraak op de functieafdeling maag-, darm- en
leverziekten, vleugel B, 1ste verdieping, bestemming 104. Mocht u
verhinderd zijn, dan wordt u verzocht dit zo spoedig mogelijk te melden.
Datum onderzoek: …………………………………………...
Tijd:…………………………………………………………uur.
Tijd aanwezig: ………………………………………….….uur.

Voorbereiding
Zes weken voorafgaand aan de ademtest mag er géén antibiotica
gebruikt zijn.
Zuurremmers (zoals omeprazol, pantozol) moeten een week voor het
onderzoek gestopt worden.
De dag vóór het onderzoek mag u bepaalde voedingsmiddelen niet eten
of drinken, namelijk:
Maïs
Kokos
Ananas
of producten waar maïs, kokos of ananas in verwerkt zijn.
Twee uur vóór het onderzoek géén koolzuurhoudende dranken nuttigen.
Op de dag van het onderzoek mag u gewoon eten en drinken. Behalve
bovengenoemde voedingsmiddelen.

Het onderzoek
Bij de ademtest wordt bij aanvang van de test een ademmonster genomen.
U blaast hiervoor in een zakje. Vervolgens krijgt u een capsule om in te
nemen met sinaasappelsap.
Na 30 minuten wordt het tweede en tevens laatste ademmonster genomen.
Gedurende deze 30 minuten mag u niets eten, drinken en roken.

De uitslag
De uitslag wordt binnen 10 dagen naar uw huisarts of behandelend specialist
gestuurd. Hij of zij zal met u de uitslag en behandeling bespreken.

Vragen
Heeft u voor of na het onderzoek vragen, dan kunt u deze altijd stellen aan de
medewerkers van de functieafdeling maag-, darm- en leverziekten, (0318)
43 41 70.
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