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Urea Breath Test (UBT) – عربي /Arabic

معلومات للمريض
تحليل الزفير باليوريا

www.sapathology.sa.gov.au ألجل مرضانا ومجتمعنا االستعالمات 3000 8222

ان من المهم في أي تحليل طبي ان ال تتداخل عوامل أخرى فتؤثر على نتيجة 
التحليل، لذلك ُيرجى منكم قراءة التعليمات التالية واتباعها بشكل دقيق.

التحضير
يجب الصوم لمدة 9 ساعات قبل التحليل،   •

وهذا يعني االمتناع تماماً عن تناول أي طعام.  
يمكن شرب ماء عادي الى حد ساعة واحدة قبل إجراء التحليل.   

ما يجب ان تجلبوه معكم
ان من الضروري ان تجلبوا معكم اآلتي:

قائمة بجميع األدوية التي تتناولونها حالياً مع جرعة كل دواء   •
بطاقة مديكير.   •

طريقة أخذ العينة
يتوجب تناول كبسولة مع مقدار 80 ملليلتر تقريباً من الماء.   •
سيتم بعد 15 دقيقة توجيهكم خالل عملية أخذ العينة من    • 

خالل النفخ في قصبة.

األدوية
تستخدم األدوية المذكورة في أدناه حالياً فيما يتعلق بالقضاء على جرثومة المعدة 
H. pylori. ستؤثر بعض هذه األدوية على نتيجة تحليل الزفير باليوريا، لذلك يجب 

إيقاف تناولها قبل إجراء التحليل وكما هو موّضح في أدناه.
أنظمة القضاء على الجرثومة – يتم إيقافها قبل 4 اسابيع.

 يجب إيقاف تناول األدوية التالية وإيقاف جميع المضادات الحيوية 
 والمضادات البكتيرية، بغض النظر عما إذا كان تناولها جزء من عالج 

 القضاء على جرثومة H. pylori أو يتم تناولها ألي سبب آخر، وذلك 
قبل 4 أسابيع على األقل من إجراء التحليل.

  Nexium HP7، Klacid HP7

مثبطات مضخة البروتون – يتم إيقافها قبل 7 أيام.
يجب إيقاف تناول أي مثبطات مضخة بروتون قبل 7 أيام على األقل من إجراء 
التحليل حتى لو كان تناولها جزء من عالج القضاء على جرثومة H. pylori. مثل 

األدوية التالية:
 Lanzaprazole (Zoton) الخ(، (Omeprazole )Losec, Acimax الخ(، 

 Esomeprazole (Nexium) الخ(، Pantoprazole (Somac) الخ(، 

Rabeprazole (Pariet) الخ(. 

مضادات مستقبالت الهيستامين – يتم إيقافها قبل 9 ساعات.
يجب إيقاف تناول أي مضادات مستقبالت هيستامين قبل 9 ساعات على األقل 

من إجراء التحليل. مثل األدوية التالية:
 Ranitidine (Zantac) الخ(، (Cimetidine )Magicul الخ(، 

Nizatidine (Tazac) الخ(، Famotidine (Pepcid، Pepcidine) الخ(.  

مضادات الحموضة – يتم إيقافها عند الصوم
مضادات الحموضة و Mylanta و Gaviscon يمكن تناولها في اليوم الذي يسبق 

التحليل، ولكن ليس بعد البدء بالصوم.
 

This document has been reviewed and 
endorsed by SQCAG* for consumers 
and the community – November 2019. 

*SA Health Safety and Quality Community Advisory Group 

9 ساعات

يمكن شرب الماء العادي

تفاصيل الموعد
ُيرجى ترتيب موعد قبل يومين على األقل من تاريخ 

إجراء التحليل.
للحجز ُيرجى االتصال بـ SA Pathology على الرقم 

.8222 3000

سيستغرق الموعد حوالي نصف ساعة.
التاريخ

الوقت

مراكز التحاليل
لمعرفة مواقع مراكز التحاليل وساعات الدوام زوروا 

 www.sapathology.sa.gov.au موقعنا 
أو اتصلوا على الرقم 3000 8222 (08)

لمزيد من المعلومات
إذا كانت لديكم أي اسئلة، ُيرجى االتصال باستعالمات 

SA Pathology على الرقم 3000 8222.


