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Oświadczenie, formularz zgody dla pacjenta na wodorowe testy oddechowe HBT 

(hydrogen breath testes) 

Pacjent(ka) 

(imię i nazwisko)_________________________________ PESEL___________________ 

Badanie wodorowe testy oddechowe, to badanie które wykonujemy w przypadku następujących 

problemów 

- nietolerancja laktozy 

- nietolerancja fruktozy 

- nietolerancja innych cukrów (sorbitol, ksylitol) 

- przerost flory bakteryjnej SIBO w przebiegu zespołu jelita drażliwego. HBT są bezpiecznym 

nieinwazyjnym narzędziem diagnostycznym. Oparto je na pomiarze wodoru w wydychanym powietrzu. 

W warunkach fizjologicznych nie stwierdza się obecności wodoru, lub jest go minimalna ilość. 

Prawidłowość wykonania. 

W HBT pomiar wodoru jest wykonywany za pomocą wdmuchiwanego powietrza do urządzenia 

(Gastrolyzer) za pomocą jednorazowego ustnika poprzez filtr. Wodór jest wytwarzany w jelitach  

w wyniku działania bakterii na węglowodany w jelicie grubym i/lub cienkim. Tak powstały wodór 

przenika do krwioobiegu, a następnie do pęcherzyków płucnych po czym może być wykryty  

w wydychanym powietrzu. W ten sposób dokładny pomiar wodoru wyrażony w ppm (parts per milion) 

w wydychanym powietrzu wskazuje na nieprawidłowe trawienie i/lub złe wchłanianie węglowodanów. 

Gastrolyzer jest wyposażony w sensor, który może zostać uszkodzony przez tlenek węgla 

(PPM) w wydychanym powietrzu (dotyczy Pacjentów palących papierosy). 

Tlenek węgla jest toksycznym, bezwonnym, bezbarwnym w smaku gazem. Powstaje w wyniku 

niepełnego spalania substancji organicznych w wysokiej temperaturze przy niedoborze tlenu. Kiedy 

dostaje się do organizmu, miesza się w krwioobiegu z tlenem tworząc karboksyhemoglobinę. 

Wartość tlenku węgla mierzymy urządzeniem Smokerlyzer. 

Aby uniknąć uszkodzenia sensora w przygotowaniu jest zalecenie o niepaleniu papierosów  

w dniu badania - prosimy o surowe przestrzeganie niepalenia papierosów w dniu badania  

i podczas poszczególnych odstępów podczas badania. 

Sytuacja taka ( palenie papierosów)  dyskwalifikuje pacjenta z wykonywania badania, ponieważ wpływa 

negatywnie na wynik badania pacjenta oraz innych badanych pacjentów w danym dniu.  Badanie na 

obecność tlenków węgla będzie wykonywane wg. wskaźników określonych przez pielęgniarkę 

wykonująca badanie, przed wykonaniem badania Gastrolizerem, za pomocą Smokerlizera. 

Przekroczone poziomu tlenku węgla wg badania smokerlyzerem spowoduje dyskwalifikację  

z wykonania badania. W takim przypadku Centrum Medycznie Medispace nie zwraca kosztów 

wykonania badania. Palenie tytoniu pomiędzy poszczególnymi  interwałami podczas badania 

wykazane za pomocą Smokerlizera obciążą dodatkowo pacjenta dodatkowymi kosztami powtórnego 

wykonania badań innych pacjentów wykonujących testy oddechowe w danym dniu.  

Zrozumiałem powyższe informacje i jestem świadom, że palenie papierosów w dniu badania może mnie 

zdyskwalifikować i wiązać się z poniesieniem dodatkowych kosztów.  

 

Warszawa , dn.______                              podpis Pacjenta______________ 


