Instrukcja pobrania materiału do badania parazytologicznego kału oraz wymazu w kierunku jaj
owsika.
Badanie parazytologiczne kału
Rekomenduje się 3-krotne wykonanie badania w kierunku pasożytów i jaj pasożytów z 3 różnych
pobrań kału, co znacznie zwiększa skuteczność diagnostyki parazytologicznej. Zaleca się by próbki
kału pobierać co 2-4 dni.
Przygotowanie do badania
 Jeśli lekarz nie zalecił inaczej, nie wykonuj badania w trakcie leczenia lekami
przeciwpasożytniczymi, preparatami zawierającymi związki baru, bizmutu i magnezu, lekami
przeciwgorączkowymi i antybiotykami oraz przez około 2 tygodnie po zakończeniu terapii.
 W aptece lub punkcie pobrań zaopatrz się w jednorazowy pojemnik na kał z łopatką.
Pobranie kału
 Jednorazowy pojemnik na kał podpisz imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia oraz datą i
godziną pobrania.
 Kał oddaj do czystego naczynia lub ewentualnie na czysty papier, nigdy do muszli klozetowej,
gdyż mogłoby to spowodować zniszczenie niektórych form pasożytów.
 Łopatką, umieszczoną na zatyczce pojemnika na kał, pobierz z kilku miejsc próbki stolca, tak
by swobodnie zmieściły się w pojemniku.
 Zamknij szczelnie pojemnik i umieść go w foliowym worku
Transport
 Próbkę kału dostarcz niezwłocznie do punktu pobrań.
 Jeśli jest to niemożliwe przechowuj mocz do czasu transportu w temperaturze lodówki.
Badanie nie wymaga szczególnego przygotowania się do pobrania próbki kału.
Próbkę kału pobierz za pomocą łopatki
Badanie w kierunku jaj owsików
Zaleca się wykonanie do 3 oznaczeń w odstępach 3-5 dni, jeżeli otrzymano negatywny wynik 1 i 2
badania.
Przygotowanie do badania
 W aptece zaopatrz się w zestaw do wykonania wymazu okołoodbytniczego (przylepiec +
szkiełko)
Pobranie wymazu
 Wymaz wykonaj rano zaraz po przebudzeniu przed oddaniem moczu, bądź stolca oraz przed
wykonaniem czynności higienicznych.
 Przylepiec odklej od szkiełka. Jedną ręką rozchyl pośladki, a drugą dokładnie przyklej
przylepiec w okolicy odbytu kilkukrotnie dociskając go palcem.



Po około 5 sekundach odklej przylepiec od skóry i przyklej go do szkiełka, uważając by nie
powstały pęcherzyki powietrza.

Transport
 Wymaz dostarcz tego samego dnia do punktu pobrań.

