INSTRUÇÕES DE COLETA
CURVA DE LACTOSE
1- Exame não realizado em pacientes diabéticos. Clientes com cirurgia prévia no estômago
entrar em contato com o Laboratório antes de realizar o exame;
2- Jejum de 3 horas, até 3 anos;
3- Jejum de 4 horas: de 3 a 5 anos;
4- Jejum de 8 a 14 horas: acima de 5 anos;
5- Este exame é realizado em crianças maiores de 2 anos. Para crianças entre 2 e 7 anos,
a realização do teste pode ser mais difícil, devido à ingestão da solução de lactose. Se a
criança apresentar vômito ou não conseguir ingerir a solução, o exame será suspenso,
pois o resultado nestas condições pode ser inconclusivo.
6- Não fazer esforço físico antes do exame (no mesmo dia do exame);
7- Não fazer uso de laxante na véspera do exame;
8- Caso apresente diarreia nos dois dias que antecedem o exame ou no mesmo dia de sua
realização, a prova deve ser realizada em outra data;
9- Durante todo o teste: Não fumar, evitar andar; é proibida a ingestão de qualquer tipo de
alimento;
10- Este exame requer a permanência do paciente por um período mínimo de 1h30min ou
conforme pedido médico;
11- Em alguns casos, pode ocorrer desconforto abdominal, e/ou diarreia, flatulência e
náuseas. Se as náuseas forem seguidas de vômito na primeira hora, suspender a prova
e remarcar o exame;
12- Se forem solicitadas outras provas de absorção (lactose, sacarose e/ou xilose), estas
devem ser agendadas com um intervalo mínimo de 2 dias entre qualquer uma delas. Não
há necessidade de seguir uma ordem para o agendamento dos testes. Se houver diarreia
após qualquer uma das provas, deve-se cancelar as demais e aguardar 3 dias após cessar
o quadro diarreico, antes de remarcar o novo teste;
13- Nos casos de investigação de diarreia crônica, o teste só poderá ser realizado em vigência
do quadro diarreico, se houver autorização do médico solicitante.
IMPORTANTE: Este exame poderá ser realizado na Unidade Ana Costa, Segunda à Sábado até às 11 h.
Unidades São Vicente Extra, Praia Grande e Guarujá abertura do cadastro respeitando o horário de fechamento
da unidade até 12h.
Unidade São Vicente Centro abertura do cadastro respeitando o horário de fechamento da unidade até 13h.
Unidade Litoral abertura do cadastro até às 9:00h da manhã.
Verifique os horários de abertura das unidades em nosso site.
Informações: Central de Relacionamento com o Cliente - (13) 2127.7000
www.pasteur.com.br
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