
Thöû Nghieäm 3 Giôø 
Ñoàng Hoà Veà Möùc Dung 
Naïp Ñöôøng
Neáu keát quaû vieäc khaùm löôïng ñöôøng cuûa quyù vò cao hôn möùc giôùi 
haïn bình thöôøng (cao hôn 140), thì quyù vò coù theå seõ caàn ñöôïc thöû 
nghieäm 3 giôø ñoàng hoà veà möùc dung naïp ñöôøng (GTT) ñeå xem quyù 
vò coù bò tieåu ñöôøng khoâng. Neân saép xeáp ñeå coù maët ôû buoåi heïn cuûa 
quyù vò khoaûng 4 giôø ñoàng hoà cho buoåi thöû nghieäm naøy. 

Cuoäc Thöû Nghieäm Goàm Coù Nhöõng Gì 
GTT sẽ được thử vào buổi sáng (lúc 8 giờ, 8:30, hoặc 9 giờ sáng), 
trước khi bạn ăn sáng. Cuộc thử nghiệm này sẽ rút ra một ít máu 
trong cơ thể bạn để tìm xem lượng đường huyết của bạn sau khi 
kiêng ăn sẽ như thế nào, trước khi thử nghiệm bạn sẽ được uống 
một chai nước ngọt nhỏ. Sau khi bạn đã uống hết chai nước này, 
chuyên viên thử máu sẽ lấy máu của bạn 3 lần, mỗi lần cách nhau  
1 tiếng.

Caùch Chuaån Bò Cho Buoåi Thöû Nghieäm cuûa Quyù Vò
• Trong thời gian từ 2 đến 3 ngày trước ngày hẹn GTT bạn nên ăn 

uống bình thường. 

• Trước ngày hẹn đừng ăn bất cứ thứ gì hoặc nhai kẹo (chew 
gum) từ lúc nửa đêm. Buổi hẹn thử máu sẽ rất lâu trước khi bạn 
có thể được ăn trở lại, do đó vào buổi tối trước ngày hẹn, bạn 
nhớ ăn bữa tối thật no và ăn vặt thêm trước lúc phải kiêng ăn vào 
nửa đêm. 

• Sau nửa đêm, bạn chỉ được uống nước lọc, nhưng không được 
uống trà, cà phê, hay bất cứ thức uống nào khác.

• Không được ăn bất cứ thứ gì cho đến khi bạn đã lấy xong máu 
để thử lượng đường huyết lần cuối. 

• Bạn có thể ăn ngay sau khi thử máu đã xong. Nên đem theo bánh 
mì hoặc thức ăn vặt bổ dưỡng với bạn để bạn có thể ăn ngay sau 
khi đã lấy máu xong máu lần cuối.

• Nên đến sớm ít nhất là 10 phút trước buổi hẹn. Đi thẳng đến 
phòng lab để lấy máu. Phòng lab ở trên lầu 3 (lầu chính) của 
trung tâm y tế. Phòng lab sẽ có sẵn giấy tờ hồ sơ của bạn.

Moät soá phuï nöõ bò beänh 
tieåu ñöôøng thai ngheùn khi 
hoï ñang mang thai. Cuoäc 
thöû nghieäm 3 giôø ñoàng hoà 
veà möùc dung naïp ñöôøng laø 
moät cuoäc thöû nghieäm theo 
doõi ñöôïc thöïc hieän sau laàn 
thöû nghieäm veà beänh tieåu 
ñöôøng coù keát quaûû löôïng 
ñöôøng baát bình thöôøng. 
Giaáy naøy mieâu taû cuoäc thöû 
nghieäm 3 giôø ñoàng hoà veà 
möùc dung naïp ñöôøng. 

Giaùo Duïc Beänh Nhaân
Y Vieän Hoä Sinh vaø Chaêm Soùc Haøi Nhi
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Khi Bạn Đến Buổi Hẹn Thử Máu 
• Löôïng ñöôøng trong maùu cuûa quyù vò seõ ñöôïc xem xeùt ñeå ñaûm 

baûo xem vieäc tieáp tuïc thöû nghieäm coù an toaøn hay khoâng. 

- Nếu lượng đường huyết của bạn quá cao, thử máu có thể bị 
ngưng.

- Neáu löôïng ñöôøng trong maùu cuûa quyù vò ôû trong moät khoaûng 
nhaát ñònh naøo ñoù, thì buoåi thöû nghieäm seõ tieáp tuïc. 

• Ngöôøi ta seõ yeâu caàu quyù vò uoáng 10 “ounce” nöôùc ngoït coù hôi 
ga (gaáp ñoâi soá löôïng quyù vò ñaõ uoáng cho laàn thöû löôïng ñöôøng 
“glucola”). 

• Maùu cuûa quyù vò seõ ñöôïc ruùt ra vaø thöû nghieäm 1 giôø sau ñoù.

• Roài theâm hai laàn nöõa trong 2 giôø ñoàng hoà keá tieáp, toång coäng laø 
3 laàn thöû maùu trong 4 giôø ñoàng hoà.

Sau Buoåi Thöû Nghieäm Cuûa Quyù Vò 
Sau buoåi thöû nghieäm cuûa quyù vò, quyù vò coù theå seõ caûm thaáy moûi 
meät, buoàn noân, hoaëc chæ ñoùi buïng maø thoâi. Bây giờ bạn có thể ăn 
bánh mì hoặc thức ăn vặt mà bạn đã mang theo. 

Kết Quả Thử Nghiệm
Bạn có thể được biết kết quả vào cùng ngày bạn đi thử máu. Nếu 
kết quả thử máu không bình thường, chúng tôi sẽ làm hẹn cho bạn 
để trở lại clinic. 

Tại buổi hẹn ở clinic, chúng tôi sẽ cho bạn biết về kết quả thử máu 
của bạn. Khi đó, chúng ta sẽ cùng nhau đặt ra một kế hoạch chăm 
sóc sức khỏe để giữ cho bạn và con của bạn được khỏe mạnh trong 
thời gian bạn mang thai.

Quyù vò coù thaéc 
maéc khoâng?
Caùc caâu hoûi cuûa quyù vò 
ñeàu quan troïng. Haõy goïi 
cho baùc só hoaëc ngöôøi 
cung caáp chaêm soùc söùc 
khoûe cuûa quyù vò neáu 
quyù vò coù thaéc maéc hoaëc 
quan taâm. Nhân viên của 
phòng khám bệnh UWMC 
luôn sẵn sàng để trợ giúp 
bạn.  

Y Vieän Hoä Sinh vaø Chaêm 
Soùc Haøi Nhi:  
206-598-4070
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Some women develop 
gestational diabetes when 
they are pregnant. The  
3-hour glucose tolerance 
test is a follow-up test that 
is done after an abnormal 
glucola screening test for 
diabetes. This handout 
describes the 3-hour 

glucose tolerance test. 
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If your glucola screening results are higher than the normal 
limits (greater than 140), you may need a 3-hour glucose 
tolerance test (GTT) to find out if you have diabetes. Plan to 
be at your appointment for about 4 hours for this test. 

What the Test Involves 
The GTT is done first thing in the morning (at 8, 8:30, or  
9 a.m.), before you have eaten. It involves having your blood 
drawn for a fasting blood sugar, then drinking a sugar-
sweetened drink. After you drink this, you will have 3 more 
blood tests, 1 hour apart. 

How to Prepare for Your Test 
• Please eat normally during the 2 to 3 days before your 

GTT.  

• Do not eat anything or chew gum after midnight the 
night before your test. It will be a long time before your 
next meal, so be sure and have a good snack just before 
you stop eating for the night.  

• After midnight, you may drink plain water, but no tea, 
coffee, or other beverages. 

• Do not eat again until after your last blood sugar test.  

• You may eat right after the test is over. Pack a sandwich or 
healthy snack and bring it with you to eat after the last 
blood test. 

• Plan to arrive at least 10 minutes before your appointment. 
Go directly to the lab to have your blood drawn. The lab is 
on the 3rd floor (main floor) of the medical center. The lab 
will already have your paperwork. 
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Questions? 
Your questions are 
important. Call your 
doctor or health care 
provider if you have 
questions or concerns.  
UWMC clinic staff are 
also available to help.  

Maternal and Infant 
Care Clinic:  
206-598-4070 

 __________________  

 __________________  

 __________________  

 __________________  

 
Maternal and Infant Care Clinic 

Box 356159 
1959 N.E. Pacific St. Seattle, WA 98195 

206-598-4070 

When You Arrive for Your Test 
• Your blood sugar will be checked to make sure it is safe to 

continue with the test.  

- If your blood sugar is too high, the test may be stopped. 
- If your blood sugar is within a certain range, the test 

will continue.  

• You will be asked to drink 10 ounces of a carbonated sugar 
drink (twice the amount you drank for the glucola test).  

• Your blood will be drawn and tested 1 hour later.  

• Over the next 2 hours, it will be drawn and tested 2 more 
times, for a total of 4 blood tests in 3 hours. 

After Your Test 
After your test, you may feel sluggish, nauseated, or just plain 
hungry. Now you can eat the sandwich or snack you brought 
with you. 

Your Test Results 
Your test results might be ready on the same day that you take 
the test. If your results are abnormal, we will make an 
appointment for a clinic visit with you.  
At the clinic visit, we will talk with you about your results. 
Together, we will create a care plan to keep you and your 
baby healthy during your pregnancy. 
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