Urease ademtest
kinderen/jongeren

Ziekenhuis Gelderse Vallei

De dokter heeft een urease-ademtest met je afgesproken. Dit
onderzoek gebeurt op de functieafdeling van de maag- darm- en
leverziekten. Het is handig om te weten wat er gaat gebeuren. Daarom
is het belangrijk dat je deze folder samen met je ouder(s) goed
doorleest.

Doel van het onderzoek
De urease-ademtest wordt gedaan wanneer de dokter denkt aan een infectie
met bacterie. Deze bacterie heet met een moeilijke naam Helicobacter
Pylori. Deze bacterie, die verantwoordelijk kan zijn voor de maagklachten,
kan met deze test worden aangetoond. Ook kan met deze test gecontroleerd
worden of de behandeling van de Helicobacter Pylori goed is gegaan.

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

De afspraak
De afspraak voor het onderzoek is op ……………………….
Je kunt je samen met je ouder(s) om ………………………. uur
melden bij de functieafdeling maag- darm- leverziekten, vleugel B, 1ste
verdieping, bestemming 104. Indien je de gemaakte afspraak niet kunt
nakomen, geef dat dan op tijd door.

Voorbereiding
Sommige medicijnen beïnvloeden het resultaat van de test. Let daarom op
onderstaande punten:
Zes weken voor het onderzoek mag er géén antibiotica gebruikt zijn.
Zuurremmers (zoals omeprazol, pantozol) moeten een week voor het
onderzoek gestopt worden.
Op de dag vóór het onderzoek mag je de volgende voedingsmiddelen niet
eten of drinken:
Maïs
Kokos
Ananas
Of producten waar maïs, kokos of ananas in verwerkt zijn.
Twee uur vóór het onderzoek mag je géén koolzuurhoudende dranken
drinken.
Op de dag van het onderzoek mag je, behalve de boven-genoemde
voedingsmiddelen, gewoon eten en drinken.

Het onderzoek
Om de uitademingslucht op te vangen blaas jij in een zakje. Hierna krijg je
een capsule om in te nemen met een heel of een half glas appelsap. Na 30
minuten blaas je nogmaals in een zakje. Je mag tijdens deze test verder niet
eten, drinken of roken.
Als de test klaar is mag je weer gewoon eten en drinken.

De uitslag
De uitslag van het onderzoek gaat binnen 10 dagen naar je behandelend
arts. Tijdens de eerstvolgende afspraak wordt de uitslag besproken.

Vragen
Heb jij of één van je ouder(s) voor of na het onderzoek vragen, dan kun je
altijd bellen met de medewerkers van de afdeling maag- darm- en
leverziekten op telefoonnummer (0318) 43 41 70.
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