
Centro de Análisis
Clínica Rotger, s.l.
Empresa Certificada ISO 9001

INFORMACIÓ PEL PACIENT

TEST DE L’ALÉ

El seu metge li ha indicat una prova per detectar la possible presència del bacteri denominat
Helicobacter pylori al seu estómac.
La prova consisteix en prendre una mostra d’alè abans i una altra mostra després de la ingesta d’una 
pastilla que conté urea. El bacteri Helicobacter pylori té la propietat de destruir la urea i alliberar una 
substància que es pot detectar a l’alè.

PRECAUCIONS EN L’ÚS DE MEDICAMENTS
La utilització de determinats medicaments pot alterar els resultats. Per tal d’evitar resultats falsos
negatius, es recomana realitzar la prova després de:
• Quatre setmanes sense tractament antibiòtic sistèmic
• Dues setmanes sense tractament amb agents inhibidors de la bomba de protons o amb sals de bismut.
• Es poden utilitzar la resta d’antiàcids
En cas d’haver hagut de prendre medicaments, informi l’extractor i el seu metge per tal que puguin
interpretar correctament els resultats.

MEDICAMENTS QUE S’HAN D’EVITAR DURANT LES QUATRE (4) SETMANES PRÈVIES: 

• ANTIBIÒTICS

MEDICAMENTS QUE S’HAN D’EVITAR DURANT LES DUES (2) SETMANES PRÈVIES:

• INHIBIDORS DE LA BOMBA DE PROTONS
Omeprazol, (nom comercial: Pepticum®, Losec®, Parizac®) 
Lansoprazol, (nom comercial: Opiren Flas®, Zoton®, Inhibitol®) 
Esomeprazol, (nom comercial: Nexium®, ESOZ®) 
Pantoprazol, (nom comercial: Pantecta®, Protonix®, Somac®, Pantoloc®)
Rabeprazol, (nom comercial: Rabecid®, Aciphex®, Pariet®) 

• SALS DE BISMUT
(nom comercial: Gastrodenol®, Trigastronol®)

En cas de dubte, consulti el seu metge.

REALITZACIÓ DE LA PROVA
• Es recomana fer la prova en dejú d’almenys vuit hores, tant de sòlids com de líquids, i sense haver pres 

cap tipus de medicació, haver fumat o haver realitzat exercici físic.
• Abans de realitzar la prova, ha de reposar un mínim de deu minuts.
• Entre les dues etapes transcorren prop de 20 minuts. Durant aquest temps, ha de romandre en repòs.
• La pastilla d’urea es sol tolerar bé, encara que en alguns casos pot produir sensació de distensió i 

malestar a l’estómac.

Consulti el professional que li realitzi la prova si desitja ampliar aquesta informació.
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