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Indikace testu
Nedostatečná tvorba trávicích enzymů způsobuje poruchu trávení a vstřebávání živin a vede ke vzniku bolesti
v oblasti břicha. Dosavadní výsledky vyšetření, které Vám dosud byly provedeny, by mohly svědčit pro
významnou poruchu funkce slinivky břišní.
Příprava pacienta
Vyšetření, které bude v případě Vašeho souhlasu provedeno, pro Vás neznamená žádnou nadbytečnou zátěž,
je prováděno na lačno a nevyplývají z něj žádná dodatečná zdravotní rizika.
Pokud toto vyšetření odmítnete, tato skutečnost nebude mít žádný vliv na další průběh Vaší léčby.
Provedení testu
C 13-MIXED TAG je neinvazivní, tj. nebolestivý test. Princip spočívá v rozštěpení Vám podané testovací látky
(triacylglycerolů) a následně vzniklý oxid uhličitý je vstřebáván a vydechován plícemi. Nejprve bude analyzován
vydechovaný vzduch před a posléze v hodinových intervalech po požití testovací látky.
Celková délka vyšetření je 6 hodin.
Nejsou známy žádné vedlejší nežádoucí účinky po požití testovací látky.
Vyšetření, které bude po Vámi udělenému souhlasu provedeno, neznamená pro Vás žádnou zátěž a nevyplývají z něj žádná zdravotní rizika.
Dostupnost
Výběrové vyšetření
Pouze po předběžné konzultaci s lékařem Gastroenterologické laboratoře ÚLBLD.
MUDr. Z.Vaníčkovou na tel. čísle: 224 964 214, nebo MUDr.P.Kocnou na tel.čísle: 224 964 268
Postupujte přesně dle pokynů zdravotnického pracovníka, aby vyšetření mělo co nejvyšší informační
hodnotu.
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