
Ce este pH-metria cu impedanță esofagiană?

Este o investigație prin care se determină cantitatea de reflux acid sau non- acid ce ajunge la nivelul esofagului, din 
stomac. Cateterul plasat în esofag are senzori de impedanță ce detectează schimbarea rezistenței din lumenul esofagian 
(prezența de lichid sau de gaz). Senzorul de pH ajută să diferențieze refluxul acid de cel non-acid. De asemenea, se va 
analiza automat corelația dintre simptomele pe care le veți resimți și episoadele de reflux.

Cum se desfășoară investigația? 

Un cateter fin, conectat la un dispozitiv electronic de înregistrare, va fi introdus pe una dintre nări și avansat până la nivelul 
esofagului. Poziția finală a cateterului (măsurată în centrimetri față de narină) poate fi stabilită fie prin variația pH-ului redată 
pe ecranului aparatului, fie în urma localizării manometrice a sfincterului esofagian inferior. După fixarea cateterului de 
narină (prin bandă adezivă), dispozitivul electronic de înregistrare atașat acestuia va fi pornit. Înregistrarea va dura 24 de 
ore.

Riscuri și complicații

Complicațiile sunt foarte rare. Deși procedura este foarte bine tolerată de obicei, poate apărea disconfort nazal la inserția 
cateterului sau sângerare din nas (epistaxis), mai ales dacă administrați anticoagulante (de ex- Sintrom/ Eliquis etc) sau 
antiagregante (de ex: Aspenter, Plavix, Trombex etc). Discutați cu medicul dumneavoastră ce tratament administrați de 
obicei. 

Înainte de procedură

• În cazul în care administrați inhibitori de pompă de protoni (IPP), de exemplu: Omez / Nexium / Controloc 
etc, se recomandă de obicei întreruperea acestora 7-10 zile anterior investigației (discutați cu medicul 
dumneavoastră)

• În cazul în care administrați blocanți de receptori H2, de exemplu: Ranitidină / Zantac / Famotidină etc, se 
recomandă întreruperea acestora 3 zile anterior investigației 

• În cazul în care administrați antiacide, de exemplu: Maalox / Gaviscon / Dicarbocalm etc, se recomandă 
întreruperea acestora 24 de ore anterior investigației 

• În ziua procedurii, nu mâncați și nu beți lichide (inclusiv gumă de mestecat, bomboane mentolate). În cazul 
în care investigația este programată după-amiaza, puteți bea lichide clare până la 3-4 ore anterior procedurii

• Nu fumați

• Dacă luați tratament cronic (de exemplu, medicamente antihipertensive), îl puteți administra până la 2-4 ore 
anterior investigației.

• Îmbrăcați-vă comod, faceți un duș înainte de montarea cateterului (timp de 24 de ore ulterior, acesta nu va 
putea fi îndepărtat) 

Când ajungeți în departamentul de Endoscopie Digestivă:

• Veți fi rugat să semnați formularul de consimțământ informat

• Veți fi consultat de către medicul care va efectua procedura de pHmetrie și impedanță esofagiană. Vi se va 
explica folosirea dispozitivului electronic și jurnalul pacientului. 

În timpul procedurii:

• Poate fi utilizată anestezia locală cu xilină intranazal pentru a facilia inserția cateterului

• Cateterul prevazut cu senzori de pH și de impedanță va fi avansat printr- o nară, până la nivelul esofagului; 
ulterior, va fi fixat cu bandă adeziva (leucoplast)

• Dispozitivul de înregistrare va fi pornit

• Veți primi un jurnal cu datele dumneavoastră
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După procedură:

• În timpul celor 24 de ore, veți fi rugat să apăsați butonul corespunzător al dispozitivului de inregistrare: când 
vă întindeți în pat / vă ridicați, cînd mâncați / ati terminat masa, când aveți simptome (de exemplu: 
regurgitații, pirozis, durere toracică, tuse etc) sau când luați medicamente. 

• De fiecare dată când apasați pe un buton al aparatului, vedeți ora afișată pe ecran și notați în jurnal fiecare 
eveniment, pe câte un rând separat (de exemplu: început masa - ora 14.00). Fiecare simptom pe care îl 
resimțiți trebuie descris în jurnal, alături de ora la care se produce (de exemplu: regurgitație - ora 18.05)

• Pe durata celor 24 de ore de înregistrare, evitați guma de mestecat, bomboanele sau untul de arahide. Altfel, 
încercați să mâncați cum obișnuiți dumneavoastră. Dacă sunt alimente care vă provoacă de obicei 
simptome, va recomandăm să le consumați. 

• Încercați să dormiți în poziția în care obișnuiți dumneavoastră (pe o parte sau pe spate). Evitați să stați mult 
întins(ă) în timpul zilei

• Nu administrați antiacide. Dacă procedura se efectuează sub IPP, notați în jurnal ora la care ați luat pastila. 
Dacă luați tratament cronic pentru alte afecțiuni, îl puteți administra la ora obișnuită.

• Nu faceți baie sau duș odată ce aveți dispozitivul de înregistrare atașat!

• Anunțați personalul medical când înregistrarea s-a terminat. Asigurați-vă că ați returnat jurnalul în care ați notat.



Ce este pH-metria cu impedanță esofagiană?

Este o investigație prin care se determină cantitatea de reflux acid sau non- acid ce ajunge la nivelul esofagului, din 
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analiza automat corelația dintre simptomele pe care le veți resimți și episoadele de reflux.

Cum se desfășoară investigația? 

Un cateter fin, conectat la un dispozitiv electronic de înregistrare, va fi introdus pe una dintre nări și avansat până la nivelul 
esofagului. Poziția finală a cateterului (măsurată în centrimetri față de narină) poate fi stabilită fie prin variația pH-ului redată 
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Riscuri și complicații

Complicațiile sunt foarte rare. Deși procedura este foarte bine tolerată de obicei, poate apărea disconfort nazal la inserția 
cateterului sau sângerare din nas (epistaxis), mai ales dacă administrați anticoagulante (de ex- Sintrom/ Eliquis etc) sau 
antiagregante (de ex: Aspenter, Plavix, Trombex etc). Discutați cu medicul dumneavoastră ce tratament administrați de 
obicei. 

Înainte de procedură

• În cazul în care administrați inhibitori de pompă de protoni (IPP), de exemplu: Omez / Nexium / Controloc 
etc, se recomandă de obicei întreruperea acestora 7-10 zile anterior investigației (discutați cu medicul 
dumneavoastră)

• În cazul în care administrați blocanți de receptori H2, de exemplu: Ranitidină / Zantac / Famotidină etc, se 
recomandă întreruperea acestora 3 zile anterior investigației 

• În cazul în care administrați antiacide, de exemplu: Maalox / Gaviscon / Dicarbocalm etc, se recomandă 
întreruperea acestora 24 de ore anterior investigației 

• În ziua procedurii, nu mâncați și nu beți lichide (inclusiv gumă de mestecat, bomboane mentolate). În cazul 
în care investigația este programată după-amiaza, puteți bea lichide clare până la 3-4 ore anterior procedurii

• Nu fumați

• Dacă luați tratament cronic (de exemplu, medicamente antihipertensive), îl puteți administra până la 2-4 ore 
anterior investigației.

• Îmbrăcați-vă comod, faceți un duș înainte de montarea cateterului (timp de 24 de ore ulterior, acesta nu va 
putea fi îndepărtat) 

Când ajungeți în departamentul de Endoscopie Digestivă:

• Veți fi rugat să semnați formularul de consimțământ informat

• Veți fi consultat de către medicul care va efectua procedura de pHmetrie și impedanță esofagiană. Vi se va 
explica folosirea dispozitivului electronic și jurnalul pacientului. 

În timpul procedurii:

• Poate fi utilizată anestezia locală cu xilină intranazal pentru a facilia inserția cateterului

• Cateterul prevazut cu senzori de pH și de impedanță va fi avansat printr- o nară, până la nivelul esofagului; 
ulterior, va fi fixat cu bandă adeziva (leucoplast)

• Dispozitivul de înregistrare va fi pornit

• Veți primi un jurnal cu datele dumneavoastră

După procedură:

• În timpul celor 24 de ore, veți fi rugat să apăsați butonul corespunzător al dispozitivului de inregistrare: când 
vă întindeți în pat / vă ridicați, cînd mâncați / ati terminat masa, când aveți simptome (de exemplu: 
regurgitații, pirozis, durere toracică, tuse etc) sau când luați medicamente. 

• De fiecare dată când apasați pe un buton al aparatului, vedeți ora afișată pe ecran și notați în jurnal fiecare 
eveniment, pe câte un rând separat (de exemplu: început masa - ora 14.00). Fiecare simptom pe care îl 
resimțiți trebuie descris în jurnal, alături de ora la care se produce (de exemplu: regurgitație - ora 18.05)

• Pe durata celor 24 de ore de înregistrare, evitați guma de mestecat, bomboanele sau untul de arahide. Altfel, 
încercați să mâncați cum obișnuiți dumneavoastră. Dacă sunt alimente care vă provoacă de obicei 
simptome, va recomandăm să le consumați. 

• Încercați să dormiți în poziția în care obișnuiți dumneavoastră (pe o parte sau pe spate). Evitați să stați mult 
întins(ă) în timpul zilei

• Nu administrați antiacide. Dacă procedura se efectuează sub IPP, notați în jurnal ora la care ați luat pastila. 
Dacă luați tratament cronic pentru alte afecțiuni, îl puteți administra la ora obișnuită.

• Nu faceți baie sau duș odată ce aveți dispozitivul de înregistrare atașat!

• Anunțați personalul medical când înregistrarea s-a terminat. Asigurați-vă că ați returnat jurnalul în care ați notat.
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