
ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA 

Diagnostični laboratorij 

 

NAVODILO ZA PACIENTE 

 

 

 

NAVODILA ZA ODDAJO BLATA 
 

Posodico z žličko dobite v laboratoriju pri sprejemnem okencu ali jo lahko kupite v lekarni. 

 

Navodilo za odvzem blata na parazite 

 

Zajedavci se izločajo z blatom občasno (ciklično) in njihovo število precej niha. Zato 

zdravnik naroči en ali več vzorcev blata. Odvzem več kot enega vzorca v istem dnevu  je 

neustrezen, prav tako je neustrezen odvzem več vzorcev blata v treh zaporednih dneh. 

Priporoča se, da se vzorci blata odvzamejo vsak drugi dan, oziroma v času desetih dni. V 

laboratoriju določamo prisotnost jajčeca (izjemoma nativno obliko) parazitov.  

  

Zbiranje vzorca: 

- Priporočamo, da vzorec blata odvzamete pri prvem odvajanju v dnevu, 

- izpraznite mehur in splaknite straniščno školjko, 

- v straniščno školjko položite več slojev razgradljivega papirja tako, da bo papir začasno 

zadržal blato in boste lažje vzeli vzorec blata, 

- opravite odvajanje blata,  

- z žličko ki je na pokrovu posodice zberite zadostno količino vzorca blata velikosti zrna 

graha/lešnika (1-2 g ali za tekoče vzorce 1-2 ml), 

- vzorce vzamemo iz različnih delov blata in posodico dobro zapremo, 

- vzorci blata morajo biti odvzeti v čiste, suhe posodice, brez konzervansov ali 

transportnega medija (dobite jih v laboratoriju). 

 

Odvzem vzorca opravite takoj po iztrebljenju. Vzorci ne smejo biti kontaminirani z vodo, 

solmi ali urinom. Vzorci se pred uporabo lahko hranijo 1-2 dni v hladilniku na 2 do 8 oC. 

 

Posodico z blatom označite z imenom, priimkom in datumom rojstva, ustrezno zaščitite 

(vrečka, papir) in prinesite na odvzemno mesto (okence laboratorija). 

 

 
 



 

Navodilo za odvzem blata za dokazovanje krvi v blatu (okultna kri) 

 

Ugotavljanje okultne ali nevidne krvi v blatu je postopek za odkrivanje bolezni prebavil. 

Pred odvzemom vzorca ne spreminjajte prehranskih navad in ne opuščajte zdravil, ki vam 

jih je predpisal vaš zdravnik. Vzorec blata mora biti svež saj kri v blatu razpade in zato 

lahko dobimo lažno negativne rezultate. 

 

Vzorec blata ne odvzamemo če: 

- imate menstruacijo (mesečno perilo), vzorec odvzamemo 3 dni po končani menstruaciji, 

- imate drisko, potrebno je prej urediti prebavo potem pa odvzeti vzorec, 

- imate hemeroide, ki jih je ugotovil zdravnik in sveže krvavijo (dobimo lažno pozitivne 

rezultate in se je o tem potrebno dogovoriti z zdravnikom). 

 

Odvzem vzorca izvajamo na enak način kot pri preiskavi »Navodilo za odvzem blata na 

parazite«. Posodico z blatom označite z imenom, priimkom in datumom rojstva, ustrezno 

zaščitite (vrečka, papir) in prinesite na odvzemno mesto (okence laboratorija). 

 

V primeru, da smo dobili originalno posodico proizvajalca sledimo spodnjim navodilom: 

 

 


