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معلومات برای مریض
)UBT( آزمایش یوریای تنفس

در هرآزمایش طبی مهم است که عوامل دیگر در ان دخالت نداشته باشد. لطفا 
هدایات زیر را به دقت بخوانید و دنبال کنید.

آمادگی
قبل از آزمایش باید 9 ساعت در حال روزه داری باشید، این بدان معناست    •

 که غذا نخورید.
می توانید تا 1 ساعت قبل از این آزمایش آب ساده بنوشید. 

چه باید با خود بیاورید
ضروری است که این چیزها را با خود بیاورید:

شما باید یک کپسول را همراه با تقریبا 80 میلی لیتر آب قورت کنید.   •
مدیکر کارت.   •

شیوۀ جمع آوری
يتوجب تناول كبسولة مع مقدار 80 ملليلتر تقريباً من الماء.   •

15 دقیقه بعد شما در مورد اجرای عمل جمع آوری هدایت خواهید شد که    •
شامل پف کردن در یک نی می گردد.

دوا
دواهای ذکر شده در زیر در حال حاضر در ارتباط با ریشه کنی هلیکوباکتر 

پیلوری استفاده می شود. بعضی از دواها بر نتیجه آزمایش یوریای تنفس تأثیر 
می گذارد ، بنابراین قبل از آزمایش باید مصرف آنها را همانطور که در زیر نشان 

داده شده است متوقف کنید.
رژیم های ریشه کنی - 4 هفته قبل.

شما باید حداقل چهار )4( هفته قبل از آزمایش تان، مصرف دواهای زیر و همه 
آنتی بیوتیک ها یا آنتی باکتریا ها را، چه به عنوان بخشی از درمان ریشه کنی 

هلیکوباکتر پیلوری یا به هر دلیل دیگر توصیه شده است، قطع کنید.
  Nexium HP7، Klacid HP7

بازدارنده های پمپ پروتون - 7 روز قبل.
شما باید حداقل هفت (7) روز قبل از این آزمایش، مصرف هرگونه بازدارنده 

های پمپ پروتون را متوقف کنید، حتی اگر آنها بخشی از تداوی ریشه کنی 
هلیکوباکتر پیلوری باشند. مثالهای آنها عبارتند از:

 Lanzaprazole (Zoton) و غیره(، (Omeprazole )Losec, Acimax و غیره(، 

 Esomeprazole (Nexium) و غیره(، Pantoprazole (Somac) و غیره(، 

Rabeprazole (Pariet) و غیره(. 

آنتاگونیست های گیرنده H2-9 ساعت قبل.
حداقل (9) ساعت قبل از این آزمایش شما باید مصرف آنتاگونیست های گیرنده 

H2 را متوقف کنید. مثالها عبارتند از:

 Ranitidine (Zantac) و غیره(، (Cimetidine )Magicul و غیره(، 

Nizatidine (Tazac) و غیره(، Famotidine (Pepcid، Pepcidine) و غیره(.  

 انتی اسیدها – وقتی که خوردن غذا را متوقف می کنید، 
مصرف آنها را توقف دهید.

از دواهای ضد اسید مانند Mylanta و Gaviscon می توان یک روز قبل از این 
آزمایش استفاده کرد، اما بعد از شروع توقف خوردن غذا باید متوقف شود.
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9 ساعت

آب ساده می توانید بنوشید

جزئیات گرفتن وقت
لطفاً حداقل دو روز قبل از آزمایش وقت بگیرید.

برای وقت گرفتن با شماره تلفون 3000 8222 با 
پتالوژی استرالیای جنوبی تماس بگیرید.

 وقت آزمایش شما شما تقریباً نیم ساعت طول 
خواهد کشید.

تاریخ:

وقت:

مراکز مراجعۀ مریض
برای موقعیت های مراکز مراجعه مریض و تازه ترین 

 ساعات کاری آنها به وب سایت ما 
 www.sapathology.sa.gov.au 

مراجعه کنید یا به 3000 8222 (08) تماس بگیرید.

معلومات بیشتر
 اگر سوالی دارید ، لطفاً از طریق شماره تلفون 

3000 8222  با بخش معلومات پتالولوژی استرالیای 
جنوبی تماس بگیرید.

www.sapathology.sa.gov.au برای مریضان ما و مردم ما سواالت: 3000 8222

Urea Breath Test (UBT) – دری /Dari


