Ureum-ademtest

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot een
ureumademtest.
In deze folder leest u de gang van zaken tijdens het onderzoek.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze stellen aan de
verpleegkundige of uw behandelend arts.
Algemeen
Met behulp van deze ademtest kan op eenvoudige wijze worden
bepaald of er een besmetting is van de maag met Helicobacter
pylori. Deze bacterie veroorzaakt een ontsteking van het maagslijmvlies.
Zwangerschap of borstvoeding
Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, kan het onderzoek niet
doorgaan.
Voorbereiding
U moet nuchter naar het ziekenhuis komen. Dit betekent dat u op
de avond voor het onderzoek na 19.00 uur niets meer mag eten en
roken. Na 24.00 uur mag u niets meer drinken.
Eventuele medicijnen mag u innemen met een klein beetje water.
Medicijnen
Medicijnen die de productie van maagzuur remmen, mogen
minimaal één maar liefst twee weken voor het onderzoek niet meer
gebruikt worden.
Medicijnen tegen infecties (antibiotica zoals bijvoorbeeld
penicilline) mogen gedurende een maand voor het onderzoek niet
gebruikt zijn.
Als u twijfelt, neemt u contact op met uw behandelend arts.
Melden
Op het afgesproken tijdstip meldt u zich. De afdeling waar het
onderzoek plaatsvindt staat op uw afspraakbrief.
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Onderzoek
De test is eenvoudig en niet pijnlijk. Een capsule met een gemerkt
stofje (ureum) wordt ingeslikt.
Als de maag besmet is met Helicobacter pylori, wordt dit stofje
afgebroken en uitgescheiden in de uitademingslucht.
Na het innemen van de capsule moet u tien minuten wachten en
dan een aantal malen uitademen in een speciaal zakje.
Na het onderzoek
Direct na het onderzoek mag u weer eten en drinken. Als u niet
opgenomen bent, kunt u zonder bezwaar zelf autorijden of met het
openbaar vervoer naar huis gaan.
Uitslag
De uitslag van het onderzoek wordt met u besproken tijdens een
volgende poliafspraak door uw behandelend arts.
Bijwerkingen
De meeste patiënten vinden de test niet belastend. Tijdens het
onderzoek wordt u blootgesteld aan een zeer kleine hoeveelheid
straling. Deze hoeveelheid komt overeen met een half uur in een
vliegtuig en is 250 keer minder dan een röntgenfoto.
Bericht van verhindering
Als u verhinderd bent, geef dit dan zo spoedig mogelijk. Het telefoonnummer vindt u op uw afspraakbrief.
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Adres en telefoonnummer
Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Telefoon: zie uw afspraakbrief.
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