Tudo o que você
precisa fazer
é respirar ...

teste
respiratório para o
diagnóstico de H. pylori

Para obter mais informações sobre a H. pylori
e o teste respiratório
, visite:
www.breathid.com

›Não invasivo
›Preciso
›10-15 minutos
›Conveniente

Aviso:
O folheto direcionado aos pacientes traz apenas informações
gerais. Consulte o médico para saber se o teste respiratório
de H. pylori é adequado a sua condição clínica e ao
tratamento recomendado. Consulte mais detalhes do teste
no folheto do paciente.

Você sofre de algum desses sintomas?
›Azia ›Náuseas ›Distensão abdominal
›Vômitos ›Indigestão ›Dor de estômago
Você pode estar infectado com
Helicobacter pylori (H. pylori)
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Pergunte ao seu médico sobre o teste

O
é uma forma fácil, rápida e conveniente
de determinar se você possui uma infecção por H. pylori.
O teste é extremamente confiável e pode ser realizado no
consultório do seu médico em apenas 10-15 minutos.
› O que é H. pylori?
A H. pylori é uma bactéria comumente encontrada
no estômago. Ela pode causar inflamação e dano
ao revestimento interno sensível do estômago.

› Quais são os riscos?
Há muitos riscos preocupantes. A bactéria pode
se fixar às células do estômago, causando
inflamação do estômago e pode estimular a
produção de ácido estomacal em excesso. Com o
passar do tempo, a infecção pode aumentar sua
chance de desenvolver úlceras péticas e câncer
de estômago.

› Eu tenho isso?
Não há um sintoma único de infecção por H. pylori,
uma vez que os sintomas incluem náuseas, dores
abdominais, refluxo, distensão abdominal ou
eructação. Apenas um teste diagnóstico pode
determinar se você possui a infecção.

› Como funciona o BreathID® Hp?

Ao utilizar o teste BreathID® Hp, o seu médico
pode descobrir se você tem a infecção. Para
fazer o teste, tudo o que você precisa fazer é
respirar normalmente pela cânula nasal, beber um
líquido especial e respirar pela cânula novamente.
Os resultados ficam prontos em até 15 minutos
e o seu médico pode receitar um tratamento
imediatamente.

2/3

Aproximadamente
da população mundial
está infectada por H. pylori
CDC, Centros de Controle e Prevenção de Doenças

› Como a infecção por H. pylori é
tratada?

Geralmente, dois tipos de antibióticos são
receitados, juntamente com um IBP (inibidor
da bomba de prótons), para reduzir o ácido
estomacal e permitir que o revestimento interno
do estômago cicatrize. Essa combinação de
medicamentos é chamada de “terapia tripla” e
é geralmente prescrita para até 14 dias.

A única maneira de ter certeza se você tem uma infecção por H. pylori é ser testado.
Se você tem algum sinal ou sintoma preocupante e acha que pode estar infectado por
H. pylori, fale com o seu médico e o informe sobre todos os medicamentos que você
esteja tomando agora ou tenha tomado no passado.

