
KZ 60111 1/1

Klinični inštitut za klinično kemijo in 
biokemijo

Njegoševa ulica 4/I
T: 01 522 24 45
F: 01 432 51 31

W: www.kclj.si

NAVODILO PACIENTU

NAVODILO ZA ODVZEM BLATA ZA PREGLED NA PRISOTNOST PRIKRITE KRVI

Za pregled blata na prisotnost skrite krvi oddate 3 vzorce blata treh različnih spontanih iztrebljanj, v treh različnih, najbolje 
zaporednih dneh. Med odvzemom posameznih vzorcev ne sme miniti več kot dva dni.
Vzorce blata analiziramo s kvantitativnim specifičnim imunološkim testom, ki temelji na specifičnih protitelesih proti človeškemu 
hemoglobinu in zato na rezultat analize ne vpliva zaužita hrana ter predhodna prehrambena dieta ni potrebna.        

Vzorec blata odvzamete v za to namenjeno epruveto s pufrom.                  
Postopek odvzema:

 Izpraznite mehur in splaknite straniščno školjko. 
 V straniščno školjko položite polo papirja.
 Opravite veliko potrebo.
 Iz epruvete odvijte in izvlecite zelen pokrovček s palčko (slika 1). Epruvete ne stiskajte in pazite, da iz nje ne izlijete 

tekočine!
 Palčko zabodete na več mestih v blato (5 do 6-krat) in to samo s končnim delom, ki ima zareze (dolžina ~1cm) ali 

vzamete vzorec z večje površine blata tako, da na različnih mestih in v različnih smereh večkrat potegnete s palčko po 
površini blata (slika 2). 

 Palčko z vzorcem blata nato vstavite nazaj v epruveto in zaprite zamašek tako, da zaslišite »klik« (slika 3). Potem 
epruvete ne odpirajte več.

Za analizo zadošča zelo majhna količina blata, ki se ujame v zareze na koncu palčke, zato postopka ne ponavljajte.

Vzorcev blata ne odvzamete, če:
 Imate menstruacijo (vzamete jih 3 dni po zaključeni menstruaciji).
 Imate drisko (vzamete jih, ko se vam uredi prebava).
 Imate krvaveče hemoroide (vzamete jih, ko ne boste več krvaveli).

Vsak vzorec mora biti označen z imenom in priimkom ter datumom odvzema vzorca. Vzorce hranite pri temperaturi med 2°C in 
8°C (v hladilniku) in jih nato prinesete na sprejemno mesto laboratorijev KIKKB. Najprej uredite administrativni sprejem vzorcev v 
Sprejemni pisarni KIKKB (Poliklinika, 1. nadstropje, Njegoševa 4, Ljubljana) in nato oddate vzorce na sprejemno mesto laboratorija 
KIKKB (Poliklinika, 1. nadstropje, soba 7: Oddaja urina,) ali ostala sprejemna mesta KIKKB (24-urni laboratorij - UKC Ljubljana, 
Zaloška 7; Laboratorij za analitiko telesnih tekočin - Japljeva 2; Biokemični in hematološki laboratorij v BPD - Vodnikova cesta 62) 
v ordinacijskih časih laboratorijev, ki so navedeni na spletni strani UKC Ljubljana.
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