
MINTAVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZÉKLET PANCREAS 
SPECIFIKUS ELASZTÁZ VIZSGÁLATHOZ

Ez a teszt a székletmintában található, hasnyálmirigy által termelt elasztáz 1 enzim
mennyiségét méri és elégtelen emésztőenzim termeléssel járó hasnyálmirigy betegségek
diagnosztizálására használható. A pancreas elasztáz 1 az emésztőrendszeren sértetlenül
halad keresztül, ennek köszönhetően lehetőség van a székletből történő fájdalommentes
enzimszint meghatározásra.
A széklet pancreas elasztáz vizsgálat, már az enyhe fokú hasnyálmirigy elégtelenséget
(gyulladás, tumor, diabetes) is ki tudja mutatni.

A mintavétel után 24 órán belül kérjük a mintát a
laboratóriumunkban leadni. A minta addig szobahőn
tárolható.
A hasmenéses széklet esetén a vizsgálat nem végezhető el.
Menstruáció alatt ne történjen széklet-vizsgálat.

1. Vegye ki a speciális széklettartályt a
dobozából és a védőtasakból. A tartály
végén lévő fület fordítsa el ütközésig.

2. Húzza ki széklettartályból a piros,
középen lyukas dugón keresztül a
mintavevő pálcát. A középen lyukas
piros dugó maradjon a csőben, ezt
nem kell kivennie.

3. A mintavevő pálcát egymás után négy
helyre, 1-1 cm mélyre szúrja bele a
székletbe úgy, hogy a pálca végén az
apró rovátkák köze megteljen
széklettel.

4. Ellenőrizze, hogy a pálca végén lévő
rovátkák közét kitölti-e a széklet. A
vizsgálathoz pontosan a rovátkák
között maradó székletmennyiség kell.
A székletbe csak a pálcát kell
beleszúrni, nem kell a csőbe székletet
tenni! A vizsgálat nem végezhető, ha
több, vagy kevesebb széklet minta
kerül a pálca recés végére.



FECAL SAMPLING FOR PANCREATIC ELASTASE I 
EXAMINATION

MEDICOVER PATIENT INFORMATION LEAFLET

The test measures the amount of elastase I enzyme, produced by the pancreas, within the
feces. It is used for the diagnosis of pancreatic diseases resulting from the inadequate
digestive enzyme production.
Pancreatic elastase I passes through the digestive system intact, so that painless
determination of its level within the stool can be carried out. The pancreatic elastase I
content of the stool can show the degree of pancreatic insufficiency (inflammation, tumor,
diabetes).

1. Unwrap the special fecal container from
its box and its safety packet. Turn the
white handle at the end of the
container counterclockwise to unlock
the sampling rod. Please leave the red
plug intact.

2. Pull out the sampling rod from the
container through the red central-
hollow plug. The red plug must remain
inside the container, do not pull it out.

3. Insert the white sampling rod 1 cm
deep at four different parts of the stool.

4. Make sure that all four grooves of the
comb-like tip are filled with the stool.
Please try to remove any additional
sample that is outside the grooves.
What remains within the four grooves is
the sufficient amount of sample for the
test. Please do not place any more
sample inside the container. The test
will be faulty if there are too much or
too little sample.

Please hand in the sample at one of our facilities within 24 hours
after sample collection. In the meantime, the sample can be stored
at room temperature.
Diarrheal feces are not eligible for the examination.
Do not take sample during the menstrual period.


