Упатство за земање на примероци за паразитолошко испитување
Примерок
● Фецес за паразити

Не го земај примерокот
во тоалетна шоља.

Земи го примерокот во
чист сад

Стави 2-3 ml течен или
1-2 g цврст примерок во
стерилен сад со лажичка

По земањето измиј
ги добро рацете со
сапун и вода.



Се зема во чисти и суви прозирни пластични садови на чиј што капак има лажиче за
земање на примерокот.



Потребни се 2-3 ml примерок течна столица или 1-2 g примерок цврста столица
(големина на лешник) во стерилен сад со лажичка .



Се препорачува земање на 3 примерока во интервали од 1-2 дена ( сите три примерока
на столица можат да се земат на еден упат).



Ако во столицата се забележат патолошки примеси (слуз, гној, крв, црви) најважно е да
се земат со лажичката и да се стават во садот.



Примерокот се доставува во лабораторија веднаш, а доколку тоа не е можно се чува во
фрижидер на +4°C, најдолго 24-48 часа до достава во лабораторија.

• методи
→макроскопски преглед /боја, конзистенција, крв и слуз.

Боја,конзисте
нција
Присуство на
крв и слуз
Присуство на
паразити
(хелминти)
ХЕЛМИНТИ)

→микроскопски преглед: нативни препарати со лугол, физиолошки раствор и МИФ
• концентрациони методи/комерцијални концентратори, седиментационa, флотационa
• боени /трајни препарати
• нативни и боени препарати од култура

● Целофански брис


За земање на целофански брис потребно е предметно стакло, на кое е залепена
прозирна леплива трака (прозирен селотејп), се добива во приемното одделение на



микробиолошка лабораторија.
Целофанскиот брис се зема наутро, пред дефекација, миење и бришење на



перианалната регија.
Лепливата трака се одлепува од стакленцето и внимателно се лепи на аналниот отвор





преку наборите на чмарот со благо притискање.
По земањето лепливата трака се враќа на стакленцето.
Предметното стакленце се витка во чиста хартија и се доставува во лабораторијата за
време од 24 часа.
Може да се земат 3 целофански бриса во 3 последователни деновина ист упат.

● Урина



За паразитолошко испитување се зема прв утрински млаз на урина во стерилна чашка .
Примерокот се доставува во лабораторија веднаш , најдоцна до 2 часа од земањето.

● Крв за серолошки анализи


Крвта се зема на гладно со венепункција во стерилни епрувети без антикоагуланс во
количина од 3-5 ml.




Крвта се доставива во лабораторија за време на 24 часа.
Поради утврдување на динамика на антитела се земаат парни серуми во интервал од 23 недели.

