Mintavétel a széklet
calprotectinhez
1. Csavarja le a mintagyűjtő cső tetejét.
2. A kupakhoz csatlakoztatott sárga pálcát
dugja a székletbe kb. 2 centiméternyire
(ameddig „menetes” a vége)!
3. Húzza ki a pálcát a székletből
4. Hajtsa végre az 2.) és 3.) lépést még kétszer,
majd csavarja rá a kupakot . Ne tegyen túl
sok székletet a csőbe! (ha sok minta tapadna
rá, vécépapírral törölje le.
5. A vizsgálat csak akkor értékelhető, ha
pontosan annyi széklet van a mintavevőn,
ami befedi a menetes részt.
6. Ha a mintavétel napján nem tudja eljuttatni
széklet mintáját a laborba, akkor a minta
1-2 napig hűtőszekrényben 2-8°C között
tárolható

SZÉKLET CALPROTECTIN VIZSGÁLAT MINTAVÉTEL
Pancreasspecifikus elasztáz
vizsgálata székletből
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
károsodás nélkül halad keresztül, amely
lehetőséget nyújt a székletből történő
fájdalommentes enzimszint meghatározására.
A vizsgálat, már az enyhe fokú hasnyálmirigy
elégtelenséget (gyulladás, tumor, diabetes)
kimutatására is alkalmas.

Széklet pancreas specifikus
elasztáz mintavétel
1. Vegye ki a speciális széklettartályt a dobozából,
valamint a védőtasakból. A tartály végén
lévő fület fordítsa el ütközésig.

2. Húzza ki széklettartályból a piros, középen
lyukas dugón keresztül a mintavevő pálcát.
3. A középen lyukas, piros dugó maradjon a
csőben, ezt nem kell kivennie. A mintavevő
pálcát egymás után négy helyre, 1-1 cm
mélyre szúrja bele a székletbe úgy, hogy a
pálca végén az apró rovátkák közötti terület
megteljen széklettel.
4. Ellenőrizze, hogy a pálca végén lévő rovátkák
közti rést kitölti-e a széklet.
A vizsgálathoz pontosan a rovátkák között
maradó székletmennyiség szükséges. A
székletbe csak a pálcát kell beleszúrni, nem
kell a csőbe székletet tenni! A vizsgálat nem
végezhető el, ha több, vagy kevesebb széklet
minta kerül a pálca recés végére.
A mintavétel után 24 órán belül kérjük a mintát
a laboratóriumunkban leadni. A minta a leadás
idejéig szobahőmérsékleten tárolható.
Hasmenéses széklet esetén a vizsgálat nem
végezhető el, valamint menstruáció alatt ne
történjen székletvizsgálat.

