
Materiale necesare pentru efectuarea testului:

   Mai multe recipiente de colectare (ca în imagine)

   Spatule de lemn

   Mănuși de latex

   Hârtie de colectare Fe-Col

   Formular special de cerere

Proba de analizat

    Pentru analiza Microbiota colonului – studiul funcțional și detectarea patogenilor, este necesar 
să obțineți 3 probe de scaun colectate din zile diferite. În kitul pus la dispoziție de laborator, veți 
găsi 2 coprorecoltoare simple și 3 coprorecoltoare cu capac verde și mediu fixator. Vă recomandăm 
să țineți cont de considerațiile și instrucțiunile de mai jos:

Considerații pre-colectare

    Cu 20 de zile înainte de recoltarea probei, nu luați preparate cortizonice, antibiotice sau antihistaminice.
    Dacă urmați un tratament cu chimioterapie sau radioterapie, trebuie să așteptați cel puțin 4 săptămâni pentru colect-

area probei.

Microbiota colonului - studiul funcțional și evaluarea patogenilor 
Evaluarea microbiotei intestinale în scop terapeutic și detectarea paraziților, 
virusurilor și bacteriilor patogene
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INSTRUCȚIUNI

Instrucțiuni de colectare a probei

Colectarea probelor de scaun din zilele 1 și 2: 

2.    Deschideți unul din recipientele cu capac verde și mediu fixator. Cu ajutorul spatulei, colectați 
o probă de scaun de dimensiunea unei alune. Închideți capacul recipientului și agitați viguros 
pentru o emulsifiere completă a probei în mediul fixator.

1.    Plasați hârtia Fe-Col pe toaletă, așa cum este indicat în instrucțiunile Fe-Col. Folosiți cu 
prudență în cazul scaunelor apoase (diareice), deoarece hârtia se poate rupe. Evitați contami-
narea probei cu apă sau urină. Folosiți mănuși de latex.

3.    Treceți numele dumneavoastră pe recipient, împreună cu data colectării și cifra 1, corespun-
zătoare zilei de colectare. Faceți la fel și pentru ziua 2 de colectare. Păstrați probele la tempe-
ratura camerei, niciodată la frigider.

Ziua 1 Ziua 2 Ziua 3
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Colectarea probei de scaun din ziua a 3-a:

2.    Deschideți cel de-al treilea recipient cu capac verde și mediu fixator. Cu ajutorul spatulei, 
colectați o probă de scaun de dimensiunea unei alune. Închideți capacul recipientului și agitați 
viguros pentru o emulsifiere completă a probei în mediul fixator. Treceți numele dumnea-
voastră pe recipient, împreună cu data colectării și cifra 3, corespunzătoare zilei de colectare. 
Păstrați proba la temperatura camerei, niciodată la frigider.

1.    Plasați hârtia Fe-Col pe toaletă, așa cum este indicat în instrucțiunile Fe-Col. Folosiți cu 
prudență în cazul scaunelor apoase (diareice), deoarece hârtia se poate rupe. Evitați contami-
narea probei cu apă sau urină. Folosiți mănuși de latex.

3.    Deschideți unul din recoltoarele simple. Cu lingurița colectoare atașată de capac, procedați 
la colectarea a 8 probe mici de materii fecale provenind din zone diferite ale scaunului și 
introduceți-le în coprorecoltor. Cantitatea totală nu trebuie să fie mai mare decît o alună. 
Repetați procedeul pentru cel de-al doilea coprorecoltor simplu. Dacă nu aduceți probele 
imediat la laborator, puneți aceste două coprorecoltoare la frigider.

4.    Trebuie să aduceți probele la laborator cât mai curând, preferabil în ziua 3 de colectare.

Etapele de urmat:

Asigurați-vă că aveți toate materialele din lista ”Materiale necesare pentru efectuarea testului”

Citiți cu atenție și urmați întocmai ”Considerațiile pre-colectare” și ”Instrucțiunile de colectare”, 
pentru a obține probe corespunzătoare. Puneți coprorecoltoarele în punguța pentru probe și 
sigilați-o. Completați Formularul de Cerere și semnați-l înainte de a-l pune în kit. Trimiteți proba 
în maximum 24 de ore la cel mai apropiat centru SYNLAB. 

Rezultatul va fi trimis către dumneavoastră după 20 de zile lucrătoare.
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