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Informace pro pacienty 
 

Test na okultní krvácení ve stolici   

  
Vážená paní, vážený pane 
 na základě žádosti Vašeho ošetřujícího lékaře Vám bude proveden test na skryté krvácení do 
zažívacího traktu. Tímto testem může být prokázáno okultní, tedy oku neviditelné množství krve 
ve stolici. Toto krvácení může být jedním z prvních příznaků nádoru tlustého střeva nebo 
konečníku. 
V současné době může být vyšetření prováděno dvěma různými principy a záleží na Vašem 
lékaři, který test zvolí. Zároveň by Vás měl ošetřující lékař poučit o způsobu přípravy před 
odběrem i o odběru vzorku stolice, ev. Vás vybavit tištěným návodem. 
Jedná se o: 
 

1. Kvalitativní imunochemický test 
K vyšetření je doporučen odběr 1 vzorku stolice. 
Dodržujte níže uvedené zásady, které jsou nutné pro správný výsledek testu: 

1) Před testem nejsou nutná žádná dietní opatření. 
2) Test by neměl být prováděn při krvácení hemeroidů, přítomnosti krve v moči a při 

menstruaci. Test může být ovlivněn při užívání některých léků (kumarinové deriváty, 
acetylsalicylová kyselina). 

3) Odběrovou soupravu obdržíte od Vašeho ošetřujícího lékaře. Při odběru vzorku stolice 
dodržujte pokyny na příbalovém letáku soupravy. 

4) Do laboratoře odevzdejte: 
a. odběrovou nádobku se vzorkem stolice – nádobku otevírejte pouze na straně, 

která je určena k odběru vzorku. Tekutinu (stabilizační médium) z nádobky 
nevylévejte) 

b. testovací kazetu v neporušeném obalu – pokud jste ji od lékaře obdrželi  
c. žádanku  

 
2. Kvantitativní test (FOB) 

Jedná se o test na kvantitativní stanovení lidského hemoglobinu ve stolici. Metoda je specifická 
pro lidský hemoglobin. 

1) Před testem nejsou nutná žádná dietní opatření. 
2) Test by neměl být prováděn při krvácení hemeroidů, přítomnosti krve v moči a při 

menstruaci.  
3) K odběru stolice je nutné použít originální zkumavku, kterou lékaři vydá laboratoř (spolu 

s návodem k odběru pro pacienta).  
4) Odběr vzorku je nutné provést dle návodu, který je dodáván s odběrovou soupravou. 
5) K odběru vzorku slouží strana se zeleným šroubovacím víčkem. V žádném případě 

neotvírejte bílé šroubovací víčko a nevylévejte extrakční pufr. Dojde tak ke 
znehodnocení testu. 

 
Přesné dodržení pokynu je podmínkou nezkresleného výsledku vyšetření. 
 
Děkujeme za spolupráci 
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