DIAGNOSTIČNI LABORATORIJ TEL: 05/ 66 47 256

Dellavallejeva 3
6000 Koper - Capodistria

NAVODILO ZA BOLNIKE

PRAVILNI ODVZEM BLATA ZA ODKRIVANJE
PRIKRITE KRVAVITVE V BLATU

V laboratoriju, vzorce blata oddate med ordinacijskim
časo : vsak delavnik od 07.00 do 9.30 ure
Posodice - epruvete s paliči o za analizo blata na prikrito
krvavitev dobite v laboratoriju.

V kolikor imate za oddati samo vzorec blata (brez odvzema
krvi), na vrstomatu pritisnite ustrezen gumb in na hodniku
laboratorija počakate, da se na ekranu pokaže vaša številka.

PRAVILEN ODVZEM BLATA ZA ODKRIVANJE NEVIDNE –
OKULTNE KRVAVITVE V BLATU
Ugotavljanje okultne ali nevidne krvi v blatu je postopek za
odkrivanje bolezni prebavil.
Pred odvzemom vzorca ne spreminjajte prehranskih navad in
e opuščajte zdravil, ki va jih je predpisal vaš zdrav ik.
Vzore lata ora iti svež saj kri v latu razpade i do ite
laž o egativ e rezultate.
Vzor e lata e odvza ete, če:
•
I ate e strua ijo eseč o perilo . Tri d i po
zaključe i e strua iji lahko vza ete vzore .
•
Imate drisko. Uredite prebavo, nato odvzemite vzorec.
•
Imate hemeroide zlato žilo , ki jih je ugotovil zdrav ik i
sveže krvavijo. Vzore lata oddajte, ko iz hemeroidov ne
oste več krvaveli ko zdrav ik ugotovi i sporoči, da je
zdravlje je uspeš o zaključe o .
ODVZEM VZORCA BLATA OPRAVITE TAKOJ
PO IZTREBLJANJU.
Nalepka na epruveti mora vsebovati :
•
IME IN PRIIMEK IN DATUM ROJSTVA
•
DATUM ODVZEMA

•

•
•
•

OPOZORILO
Uživa je tekoči e v epruveti je strogo prepoveda o. V
pri eru stika s sluz i a i i oč i prosi o pokličite
zdravnika.
Epruvete hranite izven dosega otrok.
Ne upora ljajte epruvete, ki i a poškodova pokrovček.
Ne odpirajte a stra i, ki vse uje el pokrovček.

