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Збір та достава пробірок калу. 

Інформація для клієнта 

 

Кал який доставляється на аналіз має бути в пробірках з набором для транспортування ( рідиною) і 

стерильному контейнері. 

 

Для дослідження необхідно 3 пробірки калу з трьох днів - клієнт приносить набір з 3 пробірок в останній 

день забору. 

1. Пробірка з транспортною основою  ( рідиною). 

Набір до забору калу складається з палички закріпленої на пробці, на закінченні вона має ватну голівку, з 

набором для транспортування. 

 

Пробірку з рідиною та паличку вийняти з упакування тільки перед використанням для забору аналізу. 

 

Паличку тримаємо за верхню частину, ( тобто за кришку ), перед дослідженням кал який ми 

випорожнили має бути зібраний до чистого, сухого контейнера,  тільки після цього робимо забір в 

пробірку. Грудка зібраного калу має бути не меньше ніж зерно гороху. 

Якщо калові маси з домішками гною, слизу, чи крові, то забір робимо з цих місць!!!! 

Пробку з пробірки знімаємо і викидаємо. 

 

Паличку з зібраним матеріалом  (калом), даємо до пробірки з рідиною і щільно закручуємо пробірку. 

 

На пробірці вказуємо свої дані П. І. дату та години забору матеріалу  (калу). До пробірок також додаємо 

направлення на аналіз. 

 

2. Контейнер на кал 

 

Тримаючи за верхню частину, лопаткою робимо забір калу, перед дослідженням випорожняємо кал до 

чистої, сухої посудини. Грудка калу на дослідження має бути не меньше ніж зерно гороху! Якщо калові 

маси змінили колір, консистенцію, або з домішками крові, слизу, то забір проводимо з тих місць!!! У разі 

діарейного випорожнення на дослідження збираємо 2 - 3мл рідкого калу. 

 

Дослідження калу на носійство палички Salmonella, Shigella (до роботи, школи, садочка) вимагає 3 разове 

дослідження калу в 3 денний термін. 

 Усі 3 пробірки доставляємо на дослідження не пізніше , ніж в терміні 72 години від першого забору 

метеріалу. 

З перших днів забору калу ми збираємо до стерильних пробірок з рідиною для транспортування, а третю 

пробу ( останню ) до контейнера на кал. Пробірки з зібраним матеріалом і до моменту відправки до 

лабораторії мають зберігатися при температурі 4-8 C. 

 

Від хворої особи кал повинен бути доставлений до початку лікування!!!! 

 

Від хворої особи забір калу робимо тільки до 1 пробірки з рідиною для транспортування і доставляємо 

для дослідження не пізніше ніж напротязі 72 годин від забору калу, в контейнері на кал до 24 год від 

забору. 

 

Прийом пробірок на дослідження і отримання результатів. 

 Пробірки з матеріалом від здорових осіб приймаємо від понеділка.  до  середи 7:30-10:00 

 Пробірки з матеріалом від хворих осіб приймаємо від пон - п'ят. 7:30- 15:00.  

На дослідження додати направлення лікаря. 

 

Результати дослідження від пон.- п'ят. від 7:30-15:00 

 


