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Proužkový test na okultní krvácení do stolice (FOB test) 

Vážená paní,  

Vážený pane, 

 FOB test je určený k zjištění přítomnosti krve ve stolici, tj. test tzv. okultního (skrytého) 

krvácení v trávicím traktu. Okultní krvácení znamená takové krvácení do trávícího traktu, kdy nejsme 

schopni krev ve stolici najít pouhým okem. Toto krvácení může být spojeno s mnoha onemocněními 

např. kolerektálním karcinomem, polypy, Crohnovou nemocí. Test je založen na detekci krevního 

barviva hemoglobinu ve stolici.  

Omezení testu: 

 Pacientky by neměly odebírat vzorek  v menstruačním období nebo 3 dny před ním. 

 Vzorek není vhodné odebírat v případě, že pacient trpí na hemoroidy. 

 Alkohol, acylpyrin a jiné léky (např. Macumar, Aspirin, jiná léčiva na ředění krve)  

v nadměrném množství mohou způsobit podráždění zažívacího traktu a okultní krvácení. 

Pokud je to možné je vhodné přerušit užívání látek alespoň 48 hodin před testováním. 

Provedení testu – návod pro odběr stolice 

1. Do čisté suché nádobky nebo krabičky odeberte náhodný vzorek stolice. Dbejte na to, 

aby vzorek stolice nebyl naředěn vodou z toalety (detergenty a vonné látky ve vodě na 

splachování mohou nepříznivě ovlivnit výsledky testu). 

2. Odšroubujte modré víčko a vyjměte odběrovou tyčinku z nádobky. Dejte pozor, 

abyste nevylili nebo nevystříkli roztok ze zkumavky. Vzorek stolice odeberte 

zasunutím odběrové tyčinky do stolice – nenabírejte kusy stolice! Na vyšetření 

postačí množství, které ulpí v závitu na odběrové tyčince. 

3. Odběrovou tyčinku se vzorkem vraťte zpět do zkumavky s roztokem a uzávěr 

zašroubujte.  

4. Zkumavku protřepejte a co nejrychleji dopravte do laboratoře. 

 

Přesné dodržení pokynů je podmínkou správnosti vyšetření! 

Výsledek vyšetření bude předán Vašemu ošetřujícímu lékaři, který Vás s výsledkem seznámí! 

Děkujeme za spolupráci

 

 

http://www.js-lab.cz/
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