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ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ 

ਲੈਕਟੋਜ਼ ਸਹਿਣਸੀਲਤਾ ਿਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਾਿ ਦਾ ਟੈਸਟ 

 

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਕਟੋਜ਼ ਸਕਹਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਾਹ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਹੀ ਨਤੀਜਾ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ 

ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਨਹ ਾਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਅਪੌ੍ਇੰਟਮੇਂਟ ਤੋਂ 8-12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੁਕਲਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਅਤੇ 

ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੱਡ ਸੂਗਰ ਨੰੂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸੁਕਲਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨੰੂ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆਪ੍ਣੇ ਕਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। 
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਕਚੰਤਾਵਾਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਉਨਹ ਾਂ ਨੰੂ LifeLabs 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓਕੈਕਮਸਟ ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹ।ੋ 

ਇਿ ਟੈਸਟ ਹਸਰਫ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਿੀ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਿੈ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬ ੁੱ ਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤ ਿਾਡ੍ੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ ਹਵਧਾਜਨਕ ਸਥਾਨ ਲੁੱ ਭਣ ਲਈ 

ਹਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡ੍ੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਡ੍ੈਸਕ (1-855-412-4495 ਜਾਂ 604-412-4495) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। 

ਤੁਹਾਡੀ ਅਪ੍ਾਇੰਟਮੇਂਟ _________________________ ਨੰੂ ___________ ਕਵਖੇ ਹੈ। 

 

ਲੈਬ ਹਵੁੱ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: 

• ਅਪ੍ਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ 8-12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਚਬਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਪ੍ੀਓ (ਪ੍ਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਘੁੱ ਟਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ) 
• ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਘੰਟੇ ਤੰਬਾਕੂਨੋਸੀ ਜਾਂ ਵੈਕਪੰ੍ਗ ਨਾ ਕਰ ੋ

• ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਕਮੰਟਾਂ ਲਈ ਨੀਂਦ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ 

• ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਰਤਮਾਨ ਕਵੱਚ ਦਸਤ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਇਸ ਟੈਸਟ ਕਵੱਚ ਐਟਂੀਬਾਇਓਕਟਕਸ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਚਾਰ (4) ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਕਹਲਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 

• ਇਿ ਟੈਸਟ MSP ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿੀਂ ਆਉਂਦਾ ਿੈ।  ਭ ਗਤਾਨ ਤ ਿਾਨ ੰ  ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
 

ਜਦੋਂ ਤ ਸੀਂ ਲੈਬ ਹਵੁੱ ਚ ਪਿ ੰ ਚਦੇ ਿੋ:  

ਟੈਸਟ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਹੋਣ ਕਵੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕਮਆਦ ਦੌਰਾਨ ਲੈਬਰੇਟਰੀ ਕਵੱਚ ਰਕਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 
ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ: 

1. ਸਾਹ ਦਾ ਪ੍ਕਹਲਾ ਸੈਂਪ੍ਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ੋ(ਬੇਸਲਾਈਨ) 

2. 50 ਗਰਾਮ ਲੈਕਟੋਜ਼ (ਦੱੁਧ ਚੀਨੀ) ਦਾ ਬਕਣਆ ਕਮੱਠਾ ਘੋਲ ਪ੍ੀਓ 

3. 60 ਕਮੰਟ (ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸਗਰਟ ਨਾ ਪ੍ੀਓ, ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਪ੍ੀਓ ਜਾਂ ਕਝੁ ਵੀ ਨਾ ਚਬਾਓ) ਉਡੀਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸਾਹ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਂਪ੍ਲ ਪ੍ਰਦਾਨ 

ਕਰ ੋ

4. ਹੋਰ 60 ਕਮੰਟ (ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਸਗਰਟ ਨਾ ਪ੍ੀਓ, ਨਾ ਖਾਓ, ਨਾ ਪ੍ੀਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਚਬਾਓ) ਉਡੀਕ ਕਰ ੋਅਤੇ ਸਾਹ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੈਂਪ੍ਲ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ 

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਮਕਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਜਵੇਂ ਕਕ ਪੇ੍ਟ ਕਵੱਚ ਕੜਵੱਲ, ਦਸਤ, ਫੁੱ ਲਣਾ, ਆਕਦ, ਤਾਂ ਕਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ ਸਟਾਫ ਨੰੂ ਸੂਕਚਤ ਕਰ।ੋ 

 


