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NAVODILO PACIENTU

NAVODILO  ZA ODVZEM  BLATA  ZA PREGLED NA  PARAZITE

V prebavilih lahko živijo in se razmnožujejo različni črevesni paraziti, z blatom pa se lahko izločajo jajčeca glist in trakulj ter 
vegetativne oblike in ciste praživali. 

Za pregled blata na jajčeca ali ciste črevesnih parazitov pacient vsaj 2 tedna pred oddajo vzorca blata ne sme uživati odvajal ali 
sredstev proti driski in sredstev za nevtralizacijo želodčnega soka. 

Jajčeca in ciste se z blatom izločajo le občasno, zato je za zanesljivo oceno potrebno pregledati najmanj 3 različne vzorce blata 
odvzete v 10 dneh (3 vzorce treh različnih iztrebljanj, odvzete v posodico za blato, npr. vsak tretji dan).

Vzorec blata odvzamete v Para-Pak ULTRA SAF posodico za blato s tekočim stabilizatorjem, ki je dodan zato, da se paraziti 
ohranijo in da je vzorec več dni primeren za analizo. Tekočine v posodici ne odlivamo.

Vzorcu blata ne sme biti primešan urin ali voda iz straniščne školjke, zato je najprimernejše iztrebljanje v tanko plastično vrečko, 
položeno v straniščno odprtino. Od tod se odvzame vzorec.
Če je iztrebkom primešana sluz ali kri, za analizo odvzamemo ta del blata. Če je vzorec trd ali poltrd, pa vzamemo vzorec iz obeh 
koncev od strani in iz sredine.

Odvzem vzorca blata:
 odvijemo pokrov posodice ParaPak ULTRA SAF, ki vsebuje prozorno tekočino;
 vzorec blata odvzamemo z žličko, ki je nameščena na pokrovu posodice;
 v posodico dodamo toliko blata, da se tekočina dvigne do rdeče črte na 

nalepki posodice;
 vzorec zamašimo s pokrovčkom in ga skrbno privijemo ter vzorec večkrat 

stresemo, da se dobro premeša in postane homogen;
 na vzorec zapišemo priimek in ime, datum odvzema in zaporedno številko vzorca(1./2./3.); 
 vzorec hranimo na sobni temperaturi ali v hladilniku.

Priporočamo, da prinesete v laboratorij vse tri vzorce hkrati, lahko pa tudi vsakega posebej. Vzorce prinesite na sprejemno mesto 
laboratorija KIKKB, kjer najprej uredite administrativni sprejem vzorcev v Sprejemni pisarni KIKKB (Poliklinika,1. nadstropje, 
Njegoševa 4, Ljubljana), nato pa vzorce oddate na sprejemnem mestu laboratorija (soba 7: Oddaja urina,) v ordinacijskem času 
laboratorija, ki je naveden na spletni strani UKC Ljubljana. Z enim samim elektronskim naročilom v LIS-u so avtomatično naročeni 
3 vzorci blata. 
Posodice za blato (ParaPak ULTRA SAF) dobite v Sprejemni pisarni KIKKB (Poliklinika,1. nadstropje, Njegoševa 4, Ljubljana).

Ob sumu na okužbo z glisto podančico (Enterobius vermicularis) odvzame pacient zjutraj (pred uriniranjem, iztrebljanjem in 
umivanjem) odtis kožnih gub na predelu ob zadnjiku (anusu) s pomočjo lepljivega celofanskega traku (»selotejpa«), napetega z 
lepljivo stranjo navzven preko ožjega konca lesenega loparčka (spatule). Pripravljen celofanski trak dobite v laboratoriju! Podančic 
v vzorcu blata običajno ne najdemo, ker samica leže jajčeca v nočnem času v toplo in vlažno kožo perianalnih gub, kjer ostanejo 
prilepljena. 
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