
ZD ŠENTJUR – LABORATORIJ

NAVODILA ZA BOLNIKE

NAVODILO ZA ODVZEM BLATA

OKULTNA (nevidna) - KRI V BLATU
Za določanje okultne krvi v blatu se priporoča testiranje: 

 v treh zaporednih dneh: Na primer: ponedeljek-torek-sreda
 treh različnih vzorcev blata in
 pri treh različnih spontanih iztrebljanj 

Na ta način bolj zanesljivo odkrijemo prisotno kri v blatu. 

Vzorec blata je potrebno dostaviti v laboratorij isti dan. Dieta pred testiranjem ni potrebna.

Vzorcev blata ne odvzamete, če:
 imate menstruacijo (vzamete jih 3 dni po zaključeni menstruaciji)
 imate krvaveče hemoroide (vzamete jih, ko ne boste več krvaveli)

Analiziramo samo sveže vzorce blata!
Zato priporočamo, če je blato odvzeto popoldan (če imate zaprtje, neredno odvajanje), vzorec
hranite čez noč na hladnem (pri 4°C) in ga prinesite v laboratorij naslednje jutro.

Odvzem blata

 oseba naj se iztrebi v čisto posodo (brez primesi detergenta) ali
 v plastično vrečko, ki jo namesti v straniščno školjko (mnogo lažje izvedljivo)
 z žličko odvzamete iz različnih delov fekalne mase za lešnik blata ali 1-2 ml tekočega

iztrebka (driska)

Blatu ne sme biti primešan urin, voda ali detergent

Posodice za blato dobite v ambulanti ob napotitvi v laboratorij ali v laboratoriju.

OPOZORILO:

Ko prinesete vzorec na analizo, se morate najprej vpisati v laboratorijski protokol in šele nato
oddate vzorec. S seboj prinesite zdravstveno kartico.

Odlaganje  vzorcev  blata  na  okensko  poličko  v  sanitarijah  brez  vednosti  laboratorijskega
osebja, in brez predhodnega vpisa v protokol, NI DOVOLJENO!

Teh vzorcev ne analiziramo.

Izvid dobite pri zdravniku še isti dan!

II-NAV-F-1 Odvzem blata Velja od: 16.11.2020 Stran 1 od 2

Ime in priimek
Datum, mesec in leto rojstva
Datum in ura odvzema blata

Označi vzorec

Za analizo zadošča 1-2 g (za 

lešnik) svežega blata;
Če je blato tekoče, napolnite 
1/4 posodice
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NAVODILO ZA ODVZEM BLATA

PARAZITI V BLATU (ČREVESNI ZAJEDAVCI - GLISTE)
Zajedavci  se  izločajo  z  blatom občasno (ciklično)  in  njihovo  število  precej  niha,  zato  se
priporoča odvzem najmanj treh vzorcev blata, ki se zberejo vsak drugi dan, oziroma v času
desetih dni. Na primer: ponedeljek-sreda-petek.

Vzorec blata je potrebno dostaviti v laboratorij isti dan. 

Odvzem dveh ali  več vzorcev blata  v istem dnevu je neustrezen,  prav tako je  neustrezen
odvzem treh vzorcev blata v treh zaporednih dneh.

Analiziramo samo sveže vzorce blata!
Zato priporočamo, če je blato odvzeto popoldan (če imate zaprtje, neredno odvajanje), vzorec
hranite čez noč na hladnem (pri 4°C) in ga prinesite v laboratorij naslednje jutro.

Odvzem blata
 oseba naj se iztrebi v čisto posodo (brez primesi detergenta) ali
 v plastično vrečko, ki jo namesti v straniščno školjko (mnogo lažje izvedljivo)
 z žličko odvzamete iz različnih delov fekalne mase za lešnik blata ali 1-2 ml tekočega

iztrebka (driska)

Blatu ne sme biti primešan urin, voda ali detergent

Posodice za blato dobite v ambulanti ob napotitvi v laboratorij ali v laboratoriju.

OPOZORILO:

Ko prinesete vzorec na analizo, se morate najprej vpisati v laboratorijski protokol in šele nato
oddate vzorec. S seboj prinesite zdravstveno kartico.

Odlaganje  vzorcev  blata  na  okensko  poličko  v  sanitarijah  brez  vednosti  laboratorijskega
osebja, in brez predhodnega vpisa v protokol, NI DOVOLJENO!

Teh vzorcev ne analiziramo.

Izvid dobite pri zdravniku še isti dan!

II-NAV-F-1 Odvzem blata Velja od: 16.11.2020 Stran 2 od 2

Ime in priimek
Datum, mesec in leto rojstva
Datum in ura odvzema blata

Označi vzorec

Za analizo zadošča 1-2 g (za 
lešnik) svežega blata;

Če je blato tekoče, napolnite 
1/4 posodice
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