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POBIERANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT WYMAZU Z
OKOLIC ODBYTU NA OBECNOŚĆ JAJ OWSIKA LUDZKIEGO
Enterobius vermicularis
Wymaz na badanie należy pobrać przed rozpoczęciem leczenia. W przypadku zażycia
leków przeciwpasożytniczych przez pacjenta, badanie należy wykonać po 2 – 3
tygodniach od zakończenia kuracji.
Wymaz z okolic odbytu na obecność jaj owsika ludzkiego – Enterobius vermicularis
pobierać 3-krotnie najlepiej w odstępach 3 - 5 dni.
Technika pobierania, przechowywania i transportu wymazu z okolic odbytu na
obecność jaj owsika ludzkiego – Enterobius vermicularis:
1) Wymaz należy pobrać rano, zaraz po wstaniu z łóżka (przed załatwieniem potrzeb
fizjologicznych i przed myciem czy podmywaniem).
2) Wyjąć szkiełko podstawowe z naklejonym przylepcem z opakowania zabezpieczającego.
3) Ze szkiełka podstawowego odkleić przylepiec, szkiełko odłożyć na bok.
4) Ukucnąć, aby pośladki się rozchyliły.
5) Jeśli wymaz jest pobieramy u dziecka: dziecko położyć, delikatnie rozchylić mu pośladki tak, aby
dostać się między fałdy odbytu.
6) Przylepcem (stroną klejącą) kilkakrotnie dotknąć okolic odbytu (nie wkładając do odbytu).
7) Przylepiec równomiernie i delikatnie nakleić ponownie na szkiełko (unikając sklejenia przylepca).
8) Na opakowaniu zabezpieczającym należy opisać wymaz imieniem i nazwiskiem osoby badanej.
9) Wymaz należy dostarczyć do Rejestracji Medycznej w czasie jak najkrótszym od pobrania.
Warunki transportu określono w instrukcji roboczej IR/EP/03 „Transport materiałów
biologicznych”.
10) W Rejestracji Medycznej WSSE w Szczecinie, należy wypełnić dokumentację związaną z próbką
wskazaną przez rejestratorkę.
11) Rejestracja Medyczna ocenia dostarczoną próbkę pod kątem jej przydatności do badania.
Rejestrator sprawdza przez opakowanie zabezpieczające stan wymazu (czy nie jest stłuczony).

Wymaz na obecność jaj owsika ludzkiego – Enterobius vermicularis do momentu dostarczenia do
Rejestracji Medycznej WSSE w Szczecinie, należy przechowywać w lodówce. Wymaz w
opakowaniu zabezpieczającym przechowywany w lodówce należy traktować, jako materiał
zakaźny.
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