NAVODILA PREISKOVANCEM ZA ODVZEM BRISA PODANČIC
Jajčeca podančic redko najdemo v vzorcu blata. Samica zajedavca jih v nočnem času izleže ob toplo in
vlažno zadnjično odprtino in na perianalne gube (kožo, ki obdaja zadnjik) kjer se prilepijo.
ODVZEM
Zvečer pred spanjem izvedemo osebno higieno in veliko potrebo. Do odvzema brisa ne izvajajte
osebne higiene in ne hodite na veliko potrebo, saj lahko tako odstranite jajčeca podančic (rezultat
tako lahko ne odraža vašega realnega zdravstvenega stanja).
Prozoren lepilni trak (''salotejp'') z lepljivo stranjo pritisnite na zadnjično odprtino in na levo ter desno
stran perianalnih gub. Morebitna prisotna jajčeca se tako prilepijo na »selotejp«. Lepilni trak nalepite
na objektno stekelce , tako da nastane čim manj zračnih mehurčkov. Objektno stekelce dobite v
ambulanti ali v laboratoriju. Vzorec zavijete v papir ter označite z imenom, priimkom, datumom
rojstva, datumom in časom odvzema vzorca in dostavite v laboratorij.
Prisotni mehurčki motijo analitiko. Posledično lahko dobimo rezultat, ki ne odraža vašega realnega
zdravstvenega stanja ali pa analitika celo ni možna. V kolikor so pri lepljenju prozornega lepilnega
traku (''salotejpa'') na objektno steklo nastali mehurčki, lahko naslednje jutro izvedete ponoven
odvzem. Ponoven odvzem brisa v istem jutru/ isti dan ne odraža vašega realnega zdravstvenega
stanja.
Bris morate najkasneje v 48 urah po odvzemu prinesti v laboratorij. Vzorec do tedaj hranite na
hladnem.
Ko prinesete vzorec v analizo se morate najprej vpisati pri sprejemnem okenčku, kjer boste dobili
ustrezno nalepko s črtno kodo. Preiskovanec nalepko nalepi na posodico, dopiše dan in uro odvzema
blata in vzorec odda na poličko v prostoru za oddajo urina in blata.
V kolikor že imate našo nalepko z imenom, priimkom, datumom rojstva in črtno kodo na posodico
samo dopišite čas in uro odvzema ter jo oddajte na poličko v prostoru za oddajo urina in blata.

Spoštovani preiskovanci!
Da bi bil rezultat preiskave točen vas naprošamo, da se držite teh navodil. Le točen rezultat bo
služil vašemu osebnemu zdravniku za pravilno ukrepanje! V primeru nejasnosti smo vam na voljo:
OZG OE Zdravstveni dom Škofja Loka, Stara cesta 10, 4220 Škofja Loka,Laboratorij; tel: 04 502 00 20

