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INSTRUKCJA POBRANIA KAŁU
NA BADANIE PARAZYTOLOGICZNE
W/g Standardów w zakresie
laboratoryjnych czynności w parazytologii medycznej
POBIERANIE MATERIAŁU:
1. Pojemnik należy opisać nazwiskiem i imieniem pacjenta, datą i godziną pobrania.
2. Kał należy pobrać przed rozpoczęciem leczenia. W przypadku wcześniejszego stosowania leków
(m.in. antybiotyki) lub stosowania w badaniach radiologicznych środków kontrastowych, jak również leków
przeciwpasożytniczych (badanie kontrolne po leczeniu), kał należy pobrać po upływie 1-3 tygodni
od zakończenia stosowania tych środków.
3. Kał powinien być oddany do czystych i suchych, papierowych naczyń woskowanych lub wykonanych
z tworzywa sztucznego względnie na czysty papier i następnie przeniesiony do pojemników z łopatką. Kał nie
może być zanieczyszczony moczem, wodą lub glebą. Zaleca się pobranie próbek kału z trzech różnych miejsc.
Ze względu na możliwość fermentacji, standardowy pojemnik na kał, powinien być wypełniony najwyżej do
2/3 jego pojemności.
4. Dla celów diagnostycznych zaleca się trzykrotne pobranie i badanie kału, natomiast w odniesieniu do
pacjentów powracających z „tropików” czterokrotne, , co podnosi prawdopodobieństwo wykrycia pasożytów,
zwłaszcza cyst pierwotniaków, które wydalane są nieregularnie.
5. Dopuszcza się kolekcjonowanie kału z trzech dni w jednym pojemniczku, natomiast do momentu wysyłki materiał
należy przetrzymywać w chłodnym, suchym miejscu (lodówka)
TRANSPORT MATERIAŁU:
Pobrane próbki kału należy dostarczyć do laboratorium osobiście bądź wysłać pocztą/kurierem. Pojemniki
z kałem należy transportować w temperaturze pokojowej. Postacie dojrzałe lub fragmenty helmintów (robaków)
(np. człony tasiemca) należy umieścić w pojemniku z niewielką ilością wody i przechowywać w temperaturze pokojowej. Materiał należy dostarczyć do laboratorium jak najszybciej to możliwe.
Materiał wraz z wypełnioną ANKIETĄ PARAZYTOLOGICZNĄ oraz DOWODEM WPŁATY (120 zł) należy przesłać na adres: Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, Centrum Medyczne CODE, ul. Tuwima 15, 90-010 Łódź

PŁATNOŚĆ ZA BADANIE:
Opłatę za badanie, kwotę 120 zł, należy dokonać na nr konta: 96 1050 1461 1000 0090 3042 4270
Centrum Medycyny Spersonalizowanej CODE, ul. Tuwima 15 lok. U4, 90-010 Łódź

LUB poprzez stronę: www.telemedycyna.cmscode.pl Zakładka ZAMÓW ONLINE, następnie spośród dostępnych usług medycznych świadczonych przez personel Centrum Medycznego CODE, wybieramy i kupujemy usługę:
Parazytologia – badanie kału na pasożyty.
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA DODATKOWYCH BADAŃ:
Badanie ogólne kału na obecność pasożytów – 120 zł
Posiew kału w kierunku grzybów – 65 zł
Badanie na krew utajoną w kale – 50 zł
Antygen Lamblii met. immunochromatograficzną - 70zł
Antygen Helicobacter Pylori w kale – 70 zł
Kalprotektyna w kale – 100 zł

