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Navodilo za zbiranje treh vzorcev blata za preiskavo KRI V BLATU 

 

Vzorcev blata ne zbirajte tekom, oziroma znotraj treh dni menstruacije, v času krvavečih hemoroidov ali 

prisotnosti krvi v urinu. 

Alkohol, aspirin in druga zdravila, ki ste jih zaužili v večjem odmerku, lahko povzročijo draženje 

gastrointestinalnega trakta, kar se lahko odraža v okultni krvavitvi. Z uživanjem teh substanc morate prenehati 

vsaj 48 ur pred zbiranjem blata ali pa se o tem posvetovati z zdravnikom. 

 

V analizo prinesite vzorce blata, ki ste jih zbrali v treh zaporednih odvajanjih (3 vzorci zbrani v treh 

različnih dnevih). V laboratoriju predhodno dobite posodice za zbiranje blata z žličko. Vzorec blata ne sme priti 

v stik z vodo v straniščni školjki, s solmi ali sečem. Vzorec zajamete iz različnih delov blata z žličko, ki je v 

posodici. Shranite približno dve žlički blata, ter posodico zaprite in jo opremite z imenom in priimkom, 

datumom odvzema ter zaporedno številko vzorca ( I, II, III ). Posamezne vzorce blata lahko hranite na hladnem 

do 3 dni ( na 2 - 8°C ) in jih dostavite v laboratorij vsakega posamezno ali pa vse hkrati (odvisno od pogostosti 

odvajanja). 
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