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Pakiet badań: 
diagnostyka SIBO

Test wodorowo-metanowy
Wodorowo-metanowy test oddechowy jest obecnie 

najbardziej skutecznym i nieinwazyjnym narzędziem 

diagnostycznym SIBO. Badanie charakteryzuje 

się dużą czułością - diagnozuje nie tylko przerost 

mikroorganizmów produkujących wodór, ale też tych, 

które produkują metan.
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Co to jest SIBO? 

Na czym polega wodorowo-metanowy 
test oddechowy?

Przygotowanie do badania

SIBO, od ang. Small Intestinal Bacterial Overgrowth, czyli zespół przerostu bakteryjnego jelita 

cienkiego, to coraz bardziej powszechna choroba. SIBO dotyka ludzi niezależnie od wieku.

SIBO charakteryzuje się znacznym wzrostem liczebności bakterii, lub obecnością w jelicie cienkim 

nietypowych bakterii, normalnie bytujących w jelicie grubym albo w ogóle niezasiedlających 

organizmu człowieka. 

Objawy SIBO są dość niespecyficzne (ból brzucha, wzdęcia, odbijanie, niestrawność, bóle głowy, 

zmęczenie) i mogą świadczyć też o innych schorzeniach. Dlatego w celu potwierdzenia SIBO, 

konieczne są specjalistyczne badania. 

Na początku pacjent spożywa cukier: glukozę lub laktulozę. Wytworzone gazy przez 

mikroorganizmy bytujące w jelicie cienkim wraz z krwiobiegiem trafiają do płuc i następnie,  

z wydychanym powietrzem do aparatury mierzącej ich stężenie. Badanie trwa ok. 180 minut.  

W tym czasie dokonywane są pomiary gazów (wodoru i metanu), w określonych odstępach czasu.

Właściwe przygotowanie do badania jest kluczowe dla prawidłowego wyniku.

Siedem dni  

przed badaniem:

• należy zaprzestać stosowania środków przeczyszczających oraz prokine-

tycznych: itopryd (nazwy handlowe: Prokit, Zirid), cyzapryd (nazwa handlowa: 

Gasprid) oraz metoclopramid (nazwa handlowa: Metoclopramidum polphar-

ma) – w tym celu wskazana konsultacja z lekarzem prowadzącym.

Trzy dni przed badaniem: • przerwać stosowanie środków przeczyszczających, zwłaszcza laktulozy,

• przerwać stosowanie probiotyków.

W dniu poprzedzającym 

badanie:

• u osób z zaparciami przed wykonaniem badania należy wdrożyć dietę nisko-

fermentującą (bez węglowodanów złożonych, bez mleka i jego przetworów) – 

wskazane spożycie białego ryżu, białego pieczywa, mięsa, jajek,

• nie spożywać produktów takich jak: cebula, por, czosnek, kapusta, fasola  

czy jakiekolwiek marynowane lub kiszone warzywa,

• unikać mleka i/lub soków owocowych,

• ostatni posiłek (niezbyt obfity, nie zawierający błonnika) zjeść co najmniej  

14 godzin przed rozpoczęciem badania,

• w ciągu 14 godzin przed rozpoczęciem badania dozwolone jest picie tylko wody,

• nie palić i nie żuć gumy na przynajmniej 2 godziny przed testem.
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Jak skorzystać z badań:
• Badanie wykonywane jest stacjonarnie w Centrum Medycznym POLMED po wcześniejszym 

umówieniu. Adres placówki znajdziesz pod linkiem https://polmed.pl/placowki/.

• Po wykupieniu badania, przedstawiciel Centrum Medycznego wybranego w trakcie 

zakupu, skontaktuje się z Tobą w ciągu 2 dni roboczych i ustali dogodny dla Ciebie termin 

przeprowadzenia badania.

• Termin badania wyznaczany jest najwcześniej za 7 dni z uwagi na fakt, że musisz być 

odpowiednio przygotowany do badania. 

• Koniecznie przygotuj się do badania zgodnie z powyższą instrukcją, w razie potrzeby skonsultuj 

z lekarzem prowadzącym modyfikacje brania leków.

• Wynik badania otrzymuje się po 7 dniach roboczych - przedstawiony jest w formie wykresu,  

a jego interpretacja należy do lekarza. 

• Pacjent z podejrzeniem SIBO powinien znaleźć się pod opieką lekarza i dietetyka, ponieważ 

dieta jest ważnym wsparciem całego procesu leczenia SIBO.

Infolinia czynna 24/7: 
801 033 200
Połączenie z telefonów stacjonarnych (wg stawki operatora).

58 775 95 99
Połączenie z telefonów komórkowych (wg stawki operatora).

UWAGA:
Pakiet jest ważny 90 dni od daty zakupu.

Przygotowanie do badania, cd.

W dniu badania: • zaleca się umycie zębów,

• osoby noszące protezy zębowe nie mogą używać kleju,

• zaleca się wypicie szklanki ciepłej wody,

• można przyjmować lekarstwa (z wyjątkiem witamin, środków przeczyszczających  

i antybiotyków) popite czystą wodą,

• nie trzeba odstawiać leków z grupy inhibitorów pompy protonowej – IPP,

• unikać aktywności fizycznej – również w trakcie testu należy unikać ruchu  

i wysiłku fizycznego.

polmed.pl

https://polmed.pl/placowki/

