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ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ 

ਹੈਲੀਕੋਬੈਕਟਰ ਪਾਈਲੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਸੁਆਸ ਜਾਂਚ 

 
ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੂੂੂ  H. ਪਾਈਲੋਰੀ ਯੂਰੀਆ ਸਆੁਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਕਹਾ ਹੈ।  ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।  
 

ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ   

ਖੱਟੀਆ ਂਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ।  
ਇਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ 4 ਘ ਟੇ ਪਕਹਲਾਂ ਕਸਗਰੇਟਨੋਸ਼ੀ ਨ ਕਰੋ ਅਤ ੇਨਾ ਹੀ ਕਝੁ ਖਾਓ।  ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘ ਟੇ ਪਕਹਲਾਂ ਕਈੋ ਵੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਲਓ।    
 

H. ਪਾਈਲੋਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੁੁੁੁ ਝ ਘੰਟੇ 

ਪਹਹਲਾਂ  
ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਹਹਦਾਇਤਾਂ 

ਜਾਂਚ ਤੋਂ 2 ਤੋਂ 4 ਘ ਟ ੇਪਕਹਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ ਜਾਂ ਕਸਗਰੇਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ।    
ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਓ (ਕਬਨਾਂ ਕਕਸ ੇਫਲੇਵਰ ਤੋਂ)। ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਕਈੋ 

ਦੁੱ ਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦ/ਸੋਇਆ ਜਾਂ ਚੀਨੀ/ਕਮਠਾਸ ਸਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।   
ਜਾਂਚ ਤੋਂ 1 ਘ ਟੇ ਪਕਹਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਸਗਰੇਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਈੋ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਪੀਓ 

 

ਕਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਐਟਂੀਬਾਇਓਟੀਕ 

ਦਵਾਈਆ ਂਅਤ ੇਤੇਜ਼ਾਬ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਵੱਚ ਦਖਲ ਦ ੇਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਬਰੈਕਟਾਂ ਕਵੱਚ 

ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਸਕਮਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਲੱਤੀਆ ਂਜਾਣੀਆ ਂਚਾਹੀਦੀਆਂ।  
 

1. ਐਟਂੀਬਾਇਓਟੀਕ ਦਵਾਈਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਅਮੌਕਕਸਸਕਲਨ, ਕਲੈਕਰਠਰੋਮਾਈਕਸਨ, ਮੈਟਰੋਨਾਈਡਾਜੋ਼ਲ, ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲੀਨ (4 

ਹਫ਼ਤੇ) 
2. ਕਬਸਮਥ ਤੋਂ ਕਤਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆ ਂਦਵਾਈਆ ਂਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਪੈਪਟੋ-ਕਬਸਮੋਲ (2 ਹਫ਼ਤੇ) 
3. ਪਰੋਟੋਨ ਪ ਪ ਇਨਕਹਬਟਰਜ਼ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਨੈਕਸੀਅਮ, ਪੈਰੀਅਟ, ਪਰੀਵੈਸੀਡ, ਲੋਸਕੈ, ਪੈਂਟਲੋੋਕ, ਪੈਂਟੋਪਰੈਜੋ਼ਲ  

 (ਟਕੈਟਾ®) (7 ਕਦਨ) 

4.  H2 ਰੀਸੈਪਟਰ ਐਟਂਾਗੋਕਨਸਟ ਦਵਾਈਆ ਂਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੈਂਟਕ, ਟੈਗਾਮੈਟ, ਪੈਪਕਸਡ (1 ਕਦਨ) 

5. ਐਟਂਐਕਸਡ ਦਵਾਈਆਂ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਮਾਲੋਕਸ, ਡਾਈਓਵੋਲ, ਗੈਕਵਸਕੋਨ, ਟਮਸ (1 ਕਦਨ) 

 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਵੱਚੋਂ ਕਈੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 

ਆਪਣ ੇਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। 
 

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬ ਹ  ਚ ਪਹੁੰ ਚਦ ੇਹੋ: 

ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਕਵੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਕਮ ਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੂੂੂ   ਲੈਬ ਕਵੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਕਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਰਭ 

ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਰਕਕਕਰਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਹੈ।  
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ਇਕ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਹਦਾਇਤਾਂ 

1. ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ 4 ਘ ਟ ੇਪਕਹਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ: 

a. ਕਸਗਰੇਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ 

b. ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ 

c. ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘ ਟਾ ਪਕਹਲਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਲਓ 

ਨੋਟ: ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਰਾਨ ਕਚਊਇ ਗ ਗ ਮ ਅਤ ੇਦ ਦਾਂ ਨੂ  ਬਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ।  

2. ਸੁਆਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਦਵੋ: 
a. ਇੱਕ ਲ ਮਾ ਸਾਂਹ ਲਓ  

b. ਕਲੈਕਸਨ ਕਟਊਬ ਕਵੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸਟਰਾ ਰਾਹੀਂ 4 ਤੋਂ 8 ਸਕਕ ਟਾਂ ਲਈ ਸਾਹ ਛੱਡ ੋ

c. ਸੁਆਸ ਬਾਹਰ ਛੱਢਣ ਦੇ ਅ ਤ ਕਵੱਚ, ਪਾਈਪ ਨੂੂੂੂ  ਹੌਲੀ ਕਜਹੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਟਊਬ ਕਵੱਚੋਂ ਕੱਢ ੋਅਤ ੇਪਾਈਪ ਦ ੇਕਟਊਬ ਤੋਂ 
ਚ ਗੀ ਤਰਹਾਂ ਅੱਡ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਆੁਸ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ 

3. ਨੀਂਬ ੂਦਾ ਇੱਕ ਘੋਲ ਪੀਓ 

4. ਮਰੀਜ਼ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕਵੱਚ 30 ਕਮ ਟਾਂ ਲਈ ਇ ਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ (ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸਗਰੇਟਨੋਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ, ਜਾਂ ਪੀਓ) 

5. ਉਪਰਲੀ ਪਰਕਕਕਰਆ 2 ਕਵੱਚ ਕਦੱਤੇ ਗਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਆੁਸ ਦਾ ਨਮਨੂਾ ਦਵ ੋ

 


