 קלוסטרידיום/או לבדיקת טפילים/הנחיות לאיסוף דגימות צואה לתרבית ו
 שעות) אחרי שימוש בחומרים משלשלים או חומרים72( יש להמתין לפחות שלוש יממות
.שלשול-מונעי

.1

.) רצוי להמתין כשבועBarium( לאחר שימוש בבריום

.2

.בדיקת תרבית ורגישות יש לבצע לפני נטילת אנטיביוטיקה

.3

.יש לדווח למעבדה במקרה של שימוש באנטיביוטיקה בשלושת הימים שלפני הבדיקה

.4

 אך,)עדיף להשתמש בכלי המסופק ע"י המעבדה (צנצנת פלסטיק עם מכסה מתברג
. וסגור היטב, עם מכסה מתברג,ניתן להשתמש בכלי אחר בתנאי שיהיה נקי מעקבות סבון ומים

.5

) ניתן לאסוף את הדגימה בעזרת כפית (או מקלון.)אין להביא צואה בחיתול (הדגימה מתקלקלת
.חד פעמי לכלי האיסוף למעבדה

.6

.) בערך כף (אין צורך בכמות גדולה:כמות הצואה המספיקה לבדיקה

.7

אם הדגימה מכילה שתן או נוזלים אחרים שאינם חלק מהצואה (מים למשל) אמינות התוצאה
.עלולה להפגע

.8

 (מיקרואורגניזמים רגישים עלולים לא לשרוד.יש למסור מיד את דגימת הצואה למעבדה
.)זמן רב

.9

Instructions and recommendations for submitting samples for stool culture and for ova
and parasites/Clostridium
1. Wait at least 72 hours after usage of laxatives or preventive diarrhea drugs.
2. Wait at least a week after undergoing tests that use Barium.
3. It is preferable to submit specimen during acute stage of infection.
4. It is preferable to perform the test before starting treatment with antibiotics.
5. Please inform the laboratory in case that antibiotic treatment had been started during the 3 days
before the test.
6. It is preferable to use a sterile vessel supplied by the laboratory, (a plastic container with a
screw-on cap). Any different vessel may be used, on condition that it is clean, free of soap and
water, and tightly closed.
7. No sample in a diaper will be accepted.
8. A "spoonful" of sample should be sufficient for the analysis
9. A sample contaminated by urine, tap water or other liquids that are not part of the stool may
cause erroneous results
10.

Sample must be sent immediately to the laboratory. (Some extremely fragile

microorganisms may no longer be available if sample transport is delayed)
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