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NAVODILO PACIENTU 

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-ih dneh (3 vzorce treh različnih 

iztrebljanj odvzete v posodico za blato, npr. vsaj 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 je vzorec primeren za analizo več dni. Tekočine v 

posodici ne odlivajte. 

Vzorcu blata ne sme biti primešan urin ali voda iz straniščne školjke, zato je najprimernejše 

iztrebljanje v tanko plastično vrečko položeno v straniščno odprtino. 

Če je iztrebkom primešana sluz ali kri, za analizo odvzamete ta del blata. Če je vzorec trd ali 

poltrd, odvzamete vzorec iz obeh koncev od strani in iz sredine. 

Odvzem vzorca blata: 

• Odvijte pokrov posodice Para-Pak ULTRA SAF, ki vsebuje prozorno 

tekočino.  

• Vzorec blata odvzemite z žličko, ki je nameščena na pokrovu 

posodice.  

• V posodico dajte toliko blata, da se tekočina dvigne do rdeče črte 

na nalepki posodice. 

• Vzorec zamašite s pokrovčkom in ga skrbno zavijte. 

• Vzorec večkrat stresite da se dobro premeša in postane homogen. 

• Na vzorec zapišite priimek in ime, datum odvzema in zaporedno 

številko vzorca (1., 2., 3.). 

• Vzorec hranite pri sobni temperaturi ali v hladilniku. 

 

Vse tri zbrane vzorce hkrati prinesite na sprejemno mesto laboratorija v Železniškem 

zdravstvenem domu v času med 7:00 in 13:30, kjer tudi dobite posodice za odvzem. 


