Undersøgelse for mavesårsbakterier (pusteprøve)
Du skal lave en pusteprøve, der via din udåndingsluft
kan påvise, om der er infektion med mavesårsbakterien helicobacter pylori (HP) i din maveslimhinde.
Mavesårsbakterien HP er årsag til de fleste sår i mavesækken og tolvfingertarmen. Sår i mavesæk eller
tolvfingertarm, hvor der ikke kan påvises HP, skyldes
ofte behandling med gigtmedicin (NSAID-præparater).

SÅDAN FOREGÅR PUSTEPRØVEN
Undersøgelsen laves af en sygeplejerske og foregår
som følger:
Du starter med at puste i en ballon.
Du skal drikke et glas vand (100 ml), som er tilsat
et teststof (karbamid).

Kontakt os, hvis du har fået antibiotika
Du må ikke få antibiotika (penicillin) 4 uger før testen.
Har du fået det, skal du kontakte os.

EVENTUEL BEHANDLING
Oplys, hvis du har penicillinallergi
HP behandles med både mavesårsmedicin og penicillin. Derfor er det vigtigt, at du oplyser, hvis du er
overfølsom over for penicillin.

SVAR PÅ UNDERSØGELSEN
Du får svar på undersøgelsen inden for få dage af
ambulatoriet enten per brev eller telefon. Hvis det er
din praktiserende læge, der har henvist dig til undersøgelsen, vil du få svaret derfra.

Efter 30 minutter skal du puste i en ny ballon.
De 2 balloner indeholder nu udåndingsluft fra før og
efter du har indtaget teststoffet. Ud fra disse kan vi
måle, om der er HP-bakterier i din mavesæk.

Din praktiserende læge modtager automatisk besked
om undersøgelsen, medmindre du ikke ønsker det.

KONTAKT OG MERE VIDEN
Undersøgelsen varer cirka 1 time.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
os.

SÅDAN FORBEREDER DU DIG
Mød fastende til undersøgelsen
Du skal faste forud for undersøgelsen. Du skal derfor
følge disse retningslinjer:
Du må ikke spise eller drikke fra 6 timer inden undersøgelsen. Du må heller ikke spise pastiller, bolsjer og tyggegummi.
Får du livsvigtig medicin, skal du tage denne, men
kun med en lille mængde vand.

Kontakt
Ambulatorium for Medicinske Mave- og
Tarmsygdomme
Sekretær
Tlf. 97 64 08 72
Vi træffes:
Mandag – fredag 8.00 – 9.00 og
13.30 – 14.30
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