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Testy czynnościowe 
 

 
WSZYSTKIE TESTY CZYNNOŚCIOWE WYKONUJEMY NA ZLECENIE LEKARSKIE! 

 
 

Zaleca się wykonywanie testów w godzinach porannych  6. 00 – 9. 00. 

 
 

Doustny test tolerancji glukozy 

Doustny test tolerancji glukozy jest testem obciążenia glukozą stosowanym w diagnostyce cukrzycy i innych 
zaburzeń gospodarki węglowodanowej. 

JEŚLI STĘŻENIE GLUKOZY WE KRWI WŁOŚNICZKOWEJ NA CZCZO WYNOSI ≥ 140 MG/DL NIE 
NALEŻY OBCIĄŻAĆ PACJENTA GLUKOZĄ. 

Wykonanie testu: 
 wykonać oznaczenie glukozy na czczo we krwi włośniczkowej przy pomocy glukometru, 

 jeśli stężenie glukozy jest < 140 mg/dl należy pobrać krew żylną  

 obciążyć pacjenta 75 g glukozy (glukozę rozpuścić w kubku (ok. 250ml)   ciepłej wody i wypić w ciągu 
5 min.), 

 pobrać krew żylną po 2. godzinach od podania glukozy, 

 dopuszcza się inne obciążenie i czas pobrania wg. zaleceń lekarza, 

 w trakcie testu pacjent powinien powstrzymać się od przyjmowania posiłków i płynów oraz palenia 
papierosów, pozostawać w spoczynku w miejscu wykonywania testu, 

 wskazane jest wykonanie testu w warunkach zbliżonych do standardowych warunków życia pacjenta. 

 u dzieci glukozę podaje się w ilości: 1,75 g glukozy/kg m.c. nie więcej jednak jak 75 g.  
 

Wszystkie probówki pobrane od pacjenta muszą zostać oklejone etykietą z kodem kreskowym zawierającym numer 
laboratoryjny pacjenta. Na poszczególnych probówkach należy zaznaczyć dokładną godzinę pobrania materiału. 

Test tolerancji glukozy u ciężarnych 

Test tolerancji glukozy u ciężarnych jest testem obciążenia glukozą stosowanym w diagnostyce cukrzycy i innych 
zaburzeń gospodarki węglowodanowej u kobiet będących w ciąży. 

Wykonanie testu: 
 obciążyć pacjentkę 75 g glukozy (glukozę należy rozpuścić w kubku (ok. 250ml) ciepłej wody i wypić 

w ciągu 5 minut), 

 pobrać krew żylną po 1. i po 2. godzinach od podania glukozy. 

 w trakcie testu pacjentka powinna powstrzymać się od przyjmowania posiłków i płynów oraz palenia 
papierosów, pozostawać w spoczynku w miejscu wykonywania testu. 

 wskazane jest wykonanie testu w warunkach zbliżonych do standardowych warunków życia pacjentki. 

Wszystkie probówki pobrane od pacjentki muszą zostać oklejone etykietą z kodem kreskowym zawierającym 
numer laboratoryjny pacjenta. Na poszczególnych probówkach należy zaznaczyć dokładną godzinę pobrania 
materiału. 
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WSZYSTKIE TESTY CZYNNOŚCIOWE WYKONUJEMY NA ZLECENIE LEKARSKIE! 
 

Zaleca się wykonywanie testów w godzinach porannych  6. 00 – 9. 00. 

 

Doustny test obciążenia żelazem (krzywa wchłaniania żelaza) 

Doustny test obciążenia żelazem (krzywa żelazowa) jest badaniem stosowanym w diagnostyce zaburzeń 
gospodarki żelazowej ustroju, pomocnym w ustaleniu przyczyn niedoboru tego pierwiastka na tle upośledzonego 
jego wchłaniania. 

Wykonanie testu: 

 pobrać krew  na czczo, 

 podać pacjentowi 1 g siarczanu żelaza (Hemofer) lub 5 tabletek Ascoferu,(wg zlecenia lekarza) 

 pobrać krew po 30 min. od podania, a następnie: po 60, 120, 180 i 360 min. od podania żelaza, 

 dopuszcza się inne obciążenie i czas pobrania wg zaleceń lekarza. 
 

Wszystkie probówki pobrane od pacjenta muszą zostać oklejone etykietą z kodem kreskowym zawierającym numer 
laboratoryjny pacjenta. Na poszczególnych probówkach należy zaznaczyć dokładną godzinę pobrania materiału. 
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Testy czynnościowe 
 

 
WSZYSTKIE TESTY CZYNNOŚCIOWE WYKONUJEMY NA ZLECENIE LEKARSKIE! 

 

Zaleca się wykonywanie testów w godzinach porannych  6. 00 – 9. 00. 

 

Test z metoklopramidem 

Test z metoklopramidem powinien być wykonywany w godzinach porannych najlepiej po 60 minutach po 
przebudzeniu. Przed wykonaniem badania nie należy masować piersi i podejmować współżycia 
płciowego. Pacjent powinien być na czczo. Podczas całego badania pacjent nie powinien pić i jeść, a 
czas oczekiwania na kolejne pobranie spędzić w spoczynku w miejscu wykonywania testu. 

Wykonanie testu: 

 pobrać krew żylną przed obciążeniem, 

 podać 1 tabletkę (10 mg) metoklopramidu, 

 pobrać krew po 60 i 120 min. po podaniu leku, 

 dopuszcza się inne obciążenie i czas pobrania wg zaleceń lekarza. 

Wszystkie probówki pobrane od pacjenta muszą zostać oklejone etykietą z kodem kreskowym zawierającym numer 
laboratoryjny pacjenta. Na poszczególnych probówkach należy zaznaczyć dokładną godzinę pobrania materiału. 

 


