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Jak wygląda badanie?

Dietetyk za pomocą specjalnej kapilary pobiera krew 
włośniczkową z palca pacjenta. Następnie rozpuszcza ją 
w odpowiednich odczynnikach i wylewa na tackę reakcyjną. 
Tacka pokryta jest wyciągiem z białek, które występują 
w badanych pokarmach i mogą powodować reakcję. Kolejno 
używa się odczynników wywołujących i rozpoznawczych. 
W efekcie na tacce reakcyjnej pojawiają się niebieskie 
punkty- świadczące o zajściu reakcji . Całość wykonania 
i odczytania wyników testu trwa 40 minut.



Jak przygotować się do badania?

Jak przygotować się do badania?

Badanie NIE musi być przeprowadzone na czczo. W dniu 
badania należy pić dużą ilość płynów. 3 miesiące przed 
wykonaniem badanie nie można stosować ścisłej diety 
eliminacyjnej, ponieważ może to zafałszować wyniki.



Co zyskujemy?

Nietolerancja pokarmowa jest nieprawidłową reakcją organizmu na 
składniki powszechnie spożywanych pokarmów. Długotrwała i nie 
zdiagnozowana powoduje osłabienie układu odpornościowego 
i często jest przyczyną innych chorób lub dolegliwości. Niestety jej 
symptomy mogą wystąpić nawet po kilku dniach od spożycia 
nietolerowanego pokarmu oraz są niespecyficzne, dlatego trudno 
jest samodzielnie określić na jaki produkt reaguje organizm.
Dzięki zdiagnozowaniu pokarmów na które występuje reakcja, 
można wprowadzić dietę eliminacyjną, która w wielu przypadkach 
powoduje zmniejszenie lub całkowitą eliminację objawów oraz 
poprawia komfort życia pacjentów.

Co zyskujemy? Co zyskujemy? Co zyskujemy?



Testowane pokarmy:

Zboża: kukurydza, pszenica durum, gluten, ryż, pszenica, 
żyto, owies.

Orzechy i warzywa strączkowe: migdały, orzechy 
brazylijskie, orzechy cashew, ziarno kakaowca, orzechy 
włoskie, orzeszki ziemne, groch, soczewica, fasola, soja.

Mięsa: wołowina, kurczak, jagnięcina, wieprzowina.
Ryby i owoce morza: mięso ryb słodkowodnych (łosoś, 

pstrąg), skorupiaki (krewetka, krab, homar, małż jadalny), 
tuńczyk, białe mięso ryb (łupacz, dorsz, flądra)

Warzywa: brokuły, kapusta, marchewka, seler, ogórek, 
ziemniak, por, papryka (czerwona, zielona, żółta).

Owoce: jabłko, czarna porzeczka, grejpfrut, melon 
(cantalupa i arbuz), oliwki, pomarańcze i cytryny, truskawki, 

pomidory.
Inne: jajko (całe), mleko krowie, czosnek, imbir, grzyby, 

herbata, drożdże.



Wskazania do wykonania badania

- Wszystkie zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego 
(zaparcia, biegunki, bóle brzucha, wzdęcia, zespół jelita 
nadwrażliwego, mdłości, uczucie pełności w nadbrzuszu, 

odbijanie, gazy)
- Choroby zapalne jelit, zespół złego wchłaniania

- Problemy dermatologiczne (atopowe zapalenie skóry, 
trądzik, łuszczyca, suchość i świąd skóry, wysypki, alergie 

skórne)
- Bóle głowi, migreny



Wskazania do wykonania badania

- Chroniczne zmęczenie, problemy z koncentracją
- Bezsenność, zaburzenia snu

- Choroby reumatyczne i zwyrodnienie stawów 
- Nadwaga i otyłość

- Nadciśnienie i cukrzyca typu II
- Choroby tarczycy

- Depresja, zaburzenia nastroju
- Nadaktywność, zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) 

i ADHD
- Nawracające infekcje

- Wszystkie choroby o podłożu autoimmunologicznym



Przeciwwskazania do wykonania badania

Zaburzenia krzepliwości 
krwi

Czas trwania badania:
40 minut.

+ interpretacja 
i omówienie testu


