Як здавати копрограму?
КОПРОГРАМА - це комплексне дослідження калу (фекалій, екскрементів, стільця), аналіз його
фізичних, хімічних властивостей, а також різноманітних компонентів і включень різного походження.
Вона є частиною діагностичного дослідження органів травлення і функції шлунково-кишкового
тракту.
У чому здавати? Біоматеріал потрібно принести у стерильній ємності для калу, яку можна
придбати в будь-якій аптеці.
Де можна здати? У всіх відділеннях мережі МеДіС.
Коли можна здати? З понеділка по четвер.
Коли буде готовий результат? Термін виконання - до 3-ох робочих днів.
Під час дослідження визначають більше 30-ти показників, зокрема:
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Форма / Консистенція
Колір
Запах
Реакція рН
Слиз (фізико-хімічні показники)
Кров (фізико-хімічні показники)
Залишки неперетравленної їжі
Реакція на приховану кров
Реакція на стеркобілін
Реакція на білірубін
Реакція на білок
Детрит
М`язові волокна непереварені
М`язові волокна переварені
З`єднувальна тканина
Нейтральний жир
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Жирні кислоти
Мила
Рослинна клітковина непереварена
Рослинна клітковина переваренна
Крохмальні зерна (позаклітинно)
Крохмальні зерна (внутрішньоклітинно)
Йодофільна флора
Кристали
Слиз (мікроскопічні показники)
Епітелій (мікроскопічні показники)
Лейкоцити (мікроскопічні показники)
Еритроцити (мікроскопічні показники
Найпростіші
Яйця гельмінтів
Дріжджові гриби

Підготовка до дослідження
Щоб отримати точний результат, копрограму здають після декількох днів підготовки, яка включає в себе:
• відмову від їжі та медикаментозних препаратів, що можуть змінювати колір калу;
• призупинення використання послаблюючих засобів;
• відмова від засобів, що впливають на перистальтику кишківника – за 72 години до дослідження;
• заміна препаратів, що вводяться ректально на засоби з іншим способом прийому.
Дуже важливо не змінювати раціон харчування за декілька тижнів до виконання аналізу – не вводити нові
продукти та страви.
Копрограма у лабораторії МеДіС здається зранку – після збору калу дуже важливо якомога швидше
доставити його до лабораторії. Від моменту збору калу до його дослідження має пройти не більше 5 годин.
При зборі калу дуже важливо дотримуватись наступних правил:
• збирати свіжий матеріал з чистої сухої поверхні, що не був у воді або в будь-якій іншій рідині;
• використовувати для збору стерильну суху ємність, яку можна придбати у будь-якій аптеці;
• приносити на дослідження невелику кількість матеріалу – достатньо всього 30-50 грам калу для
виконання копрограми;
• не використовувати клізм та послаблюючих засобів для отримання калу – якщо це неможливо, обрати
інший день для виконання аналізу.
Ціна станом на 19.04.2021 - 160 грн. У зв’язку з об’єктивними причинами ціна може змінюватися, актуальна
ціна завжди на www.medis.com.ua.
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