
 

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILA PREISKOVANCEM ZA ODVZEM BLATA ZA PREGLED NA 

OKULTNO KRI (prikrita kri) V BLATU 

Ugotavljanje prisotnosti krvi v blatu je preiskava za odkrivanje bolezni prebavil, pri katerih prihaja do 

povečanega izločanja krvi z blatom. 

ODVZEM BLATA 

Za določanje okultne krvi v blatu se priporoča testiranje treh različnih vzorcev blata odvzetih v 

različnih dneh, najbolje zaporednih. 

Blato ujamemo na čisto PVC vrečko (vrečka za shranjevanje živil). Nato se iz sredice blatne pogače 

vsaj iz treh različnih delov odvzame za lešnik veliko količino blata. 

V kolikor je blato okrvavljeno na površini (npr. zaradi hemoroidov), se na tem mestu ne jemlje vzorca 

blata, obvezno pa preiskovanec o tem obvesti napotnega/ osebnega zdravnika. V tem primeru blato 

obvezno vzamemo iz sredice blatne pogače na ne okrvavljenem delu blatne pogače. 

Vzorca ne odvzamete, če imate menstruacijo (priporoča se da blato odvzamete 3 dni po zaključeni 

menstruaciji) oz. pazite da z menstrualno krvjo ne kontaminirate vzorca blata.  

Blato ne sme biti kontaminirano z urinom, vodo, čistili ali razkužili. V primeru driske vzamemo za ¼ 

posodice tekočega iztrebka. Posebna dieta pred odvzemom blata ni potrebna. 

Posodice ne napolnite do vrha! 

 

OPOZORILA 

Namenske posodice za odvzem/ shranjevanje blata dobite v ambulanti ali v laboratoriju. Ne 

uporabljate drugih posodic! 

Vzorec blata označite z imenom, priimkom, datumom rojstva, datumom in časom odvzema vzorca. 

Vzorec blata morate še isti dan, najkasneje v 12 urah po odvzemu prinesti v laboratorij. Če je vzorec 

starejši lahko test ne bo odražal dejanskega vašega zdravstvenega stanja .  V kolikor je vzorec odvzet 

pozno popoldan/zvečer vzorec hranite čez noč na hladnem in ga prinesite naslednje jutro. 

 

Navodilo se nadaljuje na naslednji strani! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nadaljevanje navodil 

 

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 z blatom in jo odda na 

poličko v laboratoriju 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 laboratoriju 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 

 


