
ZGODA NA NEWSLETTER 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytutu Mikroekologii  Sp. z o.o. & Co. Sp. 
Komandytowa z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Sielskiej 10, w celu korzystania z prowadzonej przez Instytutu 
Mikroekologii  Sp. z o.o. & Co. Sp. Komandytowa usługi „Newsletter”.

Zapoznałem/zapoznałam się z pouczeniem dotyczącym prawa dostępu do treści moich danych i możliwości ich 
poprawiania. Jestem świadom/świadoma, iż moja zgoda może być odwołana w każdym czasie, co skutkować będzie 
usunięciem mojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter”.

...............................................................................           ................................................................................
Miejscowość/ data Czytelny podpis

Imię i nazwisko ...................................................
Adres mail ...........................................................

PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO WODOROWEGO  TESTU ODDECHOWEGO 
(WTO)

Przed badaniem w kierunku nietolerancji cukrów należy wykluczyć SIBO, ponieważ przeprowadzanie WTO 
z laktozą/fruktozą w przypadku SIBO może prowadzić do fałszywie dodatnich wyników.

Trzy dni przed badaniem:
- przerwać stosowanie środków przeczyszczających, zwłaszcza laktulozy.
W dniu poprzedzającym badanie:
- u osób z zaparciami przed wykonaniem badania należy wdrożyć dietę niskofermentującą (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 pić tylko wodę,
- nie palić i nie żuć gumy na 12 godzin przed rozpoczęciem badania.
W dniu badania:
- zaleca się umycie zębów,
- zaleca się wypicie szklanki ciepłej wody,
- można przyjmować lekarstwa (z wyjątkiem witamin, środków przeczyszczających i antybiotyków) popite czystą 

wodą,
- osoby noszące protezy zębowe nie mogą używać kleju,
- w trakcie testu należy uniknąć ruchu i wysiłku fizycznego,
- nie trzeba odstawiać leków z grupy IPP.
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Siedem dni przed badaniem:
- należy zaprzestać stosowania środków przeczyszczających oraz prokinetycznych: itopryd (nazwy handlowe: Prokit, 

Zirid), cyzapryd (nazwa handlowa: Gasprid) oraz metoclopramid (nazwa handlowa: Metoclopramidum polpharma) – w 
tym celu wskazana konsultacja z lekarzem prowadzącym


