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NA 07

Test na okultní krvácení
Vážená paní, vážený pane,
Váš ošetřující lékař Vám doporučil vyšetření na okultní krvácení, které prokazuje oku neviditelnou
krev ve stolici. Abychom mohli vyšetření kvalitně provést, je nutná Vaše spolupráce. Testovací kartičky
Vám předá Váš lékař nebo si je vyžádejte v naší laboratoři.
Řiďte se prosím těmito pokyny:
Asi tři dny předem a během celého testu je vhodné dodržovat stravu s vynecháním masitých výrobků,
které nejsou tepelně zpracované, např. tatarský biftek nebo potraviny, které způsobují zabarvení – borůvky,
červená řepa, rajčata apod. (může dojít k falešně pozitivnímu výsledku). Test není vhodné provádět při
krvácení hemeroidů a při menstruaci (falešně pozitivní výsledek). Test se nemá provádět z průjmovité
stolice. Stolice nesmí přijít do kontaktu s vodou.
Odběr vzorku se provádí vždy z jedné stolice během dne. Přiloženými špachtlemi se ze třech různých
míst odeberou tři vzorky stolice velikosti čočky nebo hrášku a nanesou se do třech testovacích polí na jedné
kartičce (strana kartičky, která je určena pro vzorek stolice, druhou stanu neotvírat). Kartička se opatří
jménem a datem odběru.
Stejný postup je i u zbývajících dvou testovacích kartiček. Další kartička je použita na druhý den
nebo následující dny při příští stolici. Kartičky se vzorky uchovejte v chladu. Po nanesení vzorků do všech
třech kartiček je předejte spolu se žádankou naší laboratoři nebo svému ošetřujícímu lékaři, který vzorky
odešle do laboratoře.
Přesné dodržení pokynů je hlavní podmínkou správnosti vyšetření!
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonních číslech, která jsou uvedena níže.
Děkujeme za spolupráci
Laboratoř AXIS-CZ, s.r.o.
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