Pracownia Analityczna
telefon: 18/ 33-01-700 wew.844

OGÓLNE INFORMACJE DLA PACJENTA
DOTYCZ¥CE STANDARDOWYCH WARUNKÓW POBIERANIA
MATERIA£U DO BADAÑ
Pobieranie krwi:
?
w godzinach rannych,
?
po wypoczynku
wypoczynku nocnych,
nocnym,
?
przed pobraniem krwi pacjent powinien odpocz¹æ 15 min,
?
na czczo ( dotyczy to miêdzy innymi badania glukozy, lipidogramu, profilu

w¹trobowego),
?
przed pobraniem krwi pacjent nie powinien jeœæ przynajmniej 12 godzin,
?
po ewentualnym odstawieniu leków mog¹cych wp³ywaæ na wynik
(np. nie nale¿y wykonywaæ badañ krwi w trakcie za¿ywania antybiotyku,
oznaczaæ poziomu ¿elaza w trakcie za¿ywania preparatów ¿elazopochodnych
itp.),
?
w przeddzieñ i w dniu pobierania krwi do badañ nale¿y unikaæ znacznych
wysi³ków fizycznych
Badanie ogólne moczu:
Do czystego, opisanego imieniem i nazwiskiem pojemnika nale¿y pobraæ mocz
poranny ze œrodkowego strumienia i jak najszybciej dostarczyæ do Pracowni
Analitycznej
Badanie dobowego wydalania sk³adników biochemicznych w moczu::
?
do tego badania wymagane jest dok³adnie przeprowadzona 24 godzinna
zbiórka moczu,
?
w dniu rozpoczêcia zbiórki pierwsz¹ porann¹ porcjê moczu nale¿y odrzuciæ,
ka¿d¹ kolejn¹ nale¿y zbieraæ do czystego i suchego naczynia o odpowiedniej
pojemnoœci,
?
zbiórkê moczu koñczy siê nastêpnego dnia o godzinie, w której rozpoczêto
zbiórkê dnia poprzedniego,
?
mocz nale¿y przechowywaæ w ch³odnym miejscu,

?
zebrany mocz nale¿y dok³adnie wymieszaæ i zmierzyæ objêtoœæ, z tego odlaæ

ok. 100 ml moczu do czystego pojemnika,
?
pojemnik opisaæ imieniem i nazwiskiem, zaznaczyæ ca³¹ objêtoœæ zebranego

moczu, godziny zbiórki a nastêpnie przes³aæ do Pracowni Analitycznej.
Badanie ka³u na krew utajon¹:
?
przez okres 3 dni przed badaniem nie nale¿y spo¿ywaæ krwistych potraw
(kaszanka, tatar, s³abo wysma¿one miêso),
?
jeœli na co dzieñ przyjmujesz leki, skonsultuj siê z lekarzem,
?
próbka ka³u powinna byæ pobrana do pojemnika jednorazowego u¿ytku przy
pomocy za³¹czonej ³opatki z trzech ró¿nych miejsc, pojemnik nale¿y opisaæ
imieniem i nazwiskiem.

Wycier z odbytu w kierunku wykrycia obecnoœci jaj owsików:
?
próbkê pobraæ rano, przed wyró¿nieniem siê z okolicy otworu odbytowego,
?
przed pobraniem nie nale¿y myæ okolicy otworu odbytowego,
?
szkie³ko podstawowe (pobrane z laboratorium) podpisaæ imieniem i

nazwiskiem,
?
przezroczysty przylepiec odkleiæ od szkie³ka,
?
przylepiec na³o¿yæ stron¹ bez kleju na palec wskazuj¹cy lub szpatu³kê,
?
rozchyliæ poœladki i czêœci¹ lepk¹ przylepca dotkn¹æ do otworu odbytowego,
?
przykleiæ przylepiec ponownie na szkie³ko podstawowe, tak aby nie utworzy³y
siê pêcherzyki powietrza,
?
próbkê w³o¿yæ do koperty lub zawin¹æ w papier i dostarczyæ do laboratorium
w jak najkrótszym czasie.
Test obci¹¿enia glukoz¹ ( OGTT ):
?
nie nale¿y ograniczaæ spo¿ycia wêglowodanów przez 3 dni przed wykonaniem
OGTT,
?
nie powinno byæ wykonywane w okresie ostrej choroby,
?
badanie powinno byæ wykonane na czczo , 10-12 godz po ostatnim posi³ku.
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