
 

Időpont egyeztetés:  

Varga-Csuka Szilvia +3620/3968501 

 

H2 KILÉGZÉSES TÁJÉKOZTATÓ 
Ez a vizsgálat választ ad, hogy van-e tejcukor érzékenység vagy gyümölcscukor 

érzékenység és vagy van-e a vékonybélben olyan baktérium, aminek nem szabadna ott 

lenni. 

 

Az eredményes vizsgálat érdekében kérjük az alábbi szabályok betartását! 

A vizsgálat időtartama: kb. 2-3 óra 

A VIZSGÁLATRA PONTOS MEGJELENÉST KÉRÜNK! 

 

A VIZSGÁLAT  ELŐTTI  NAPON: 
Egész nap tilos enni: 

* zöldséget, gyümölcsöt és hüvelyeseket (sem főzve, sem nyersen) 

* Olyan ételt, amiben zöldség főtt 

          * Tejtermékek 

* Rágógumi nem megengedett 

 Egész nap tilos inni: 

* szénsavas italt és gyümölcslét 

Lehet fogyasztani burgonyát, rizst, sonkát, szárnyasokat, halat, tojást, tésztát. 

TILOS este 7 óra után enni, este 9 óra után inni. 

A vizsgálat előtti napon lefekvés előtt alapos fogmosás szükséges. 

A  VIZSGÁLAT  NAPJÁN: 

 A vizsgálatra, ÉHGYOMORRA kell jönni! 

 Fontos a kétszeri alapos, fogkrém nélküli fogmosás (a fogmosó vizet nem 

szabad lenyelni, a második fogmosás indulás előtt történjen) 

 A rágózás, illetve tea, kávé vagy bármilyen folyadék fogyasztása TILOS! 

 

A vizsgálat lázas, hurutos betegség esetén nem végezhető el, kérjük ilyen 

esetben, jelezze azt! 

Az antibiotikum szedése befolyásolja a vizsgálat eredményét, ezért ezen kezelés 

után, legalább 15 nap elteltével lehetséges csak a H2 vizsgálatra  időpontot 

egyeztetni. 

A vizsgálat előtt egy héttel emésztésre ható gyógyszert, két nappal előtte 

hashajtót nem szabad bevenni! 

Csecsemők és kisgyermekek részére a vizsgálatra kérjük, hogy üres cumis-

üveget hozzanak magukkal. 

Kérem, a hátoldalon levő kérdőívet kitölteni szíveskedjenek!!!! 

 



 

 

H2 KILÉGZÉSES VIZSGÁLAT KÉRDŐÍVE 

 
 

Páciens neve:  

Születési helye, ideje:  

TAJ szám:  

Vizsgálatot kérő orvos:                                              Testsúly kg: 
 

 

 

 

 

Lactulose Lactose Fructose

Dátum: Dátum: Dátum:

Laevolac menny.   20-25ml Lactosum menny.   ….................g Fructosum menny.   ….................g

Transit idő: Ind. idő Eredmény Transit idő: Ind. idő Eredmény Transit idő: Ind. idő Eredmény
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