
Badanie
immunochemiczne
kału
 
Instrukcja krok po kroku  
dla pacjenta

Co mam zrobić ze swoją próbką?
Sprawdź, czy wykonałeś(-aś) wszystkie kroki wymienione na 
drugiej stronie arkusza, a następnie przekaż próbkę 
pracownikowi recepcji w gabinecie lekarza rodzinnego. 
Gabinet prześle próbkę do laboratorium regionalnego w celu 
wykonania badania. 

Wyniki
Lekarz rodzinny otrzyma wyniki w ciągu 10 dni i skontaktuje 
się z Tobą, aby je omówić.  Aby wykryć źródło krwawienia, 
konieczne może być przeprowadzenie dalszych badań.

Odnotuj datę oddania próbki do badania w kalendarzu. Jeśli 
nie otrzymasz wiadomości z gabinetu lekarza rodzinnego po 
upływie 2 tygodni, skontaktuj się z gabinetem.

O nas
Fundusz opieki zdrowotnej NORTH LONDON PARTNERS 
obejmuje wszystkich pacjentów mieszkających w północno-
centralnej części Londynu, w dzielnicach Barnet, Camden, 
Enfield, Haringey oraz Islington.
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Opinia pacjenta
Twoje zdanie jest dla nas bardzo ważne.  Opinie pacjentów i 
opiekunów pomagają nam rozwijać nasze usługi i zapewniać 
jak najlepszą opiekę pacjentom.   Opowiedz nam o swoich 
wrażeniach z korzystania z tej usługi, wysyłając wiadomość 
na adres: nclstppmo@nhs.net 
 
 W temacie wiadomości wpisz „Opinia pacjenta na temat BIK”.
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Zanim zaczniesz:  
ważne informacje
Twój lekarz rodzinny poprosił, abyś wykonał(a) to badanie w 
najszybszym możliwym terminie. Używając czarnego lub 
niebieskiego długopisu, wpisz swoje IMIĘ I NAZWISKO, 
DATĘ URODZENIA, NUMER NHS oraz DATĘ POBRANIA 
PRÓBKI na etykiecie pojemnika.

Czym jest BIK?
BIK (badanie immunochemiczne kału) to badanie, w którym 
szukamy małych ilości krwi w kale – tak małych, że są 
niewidoczne dla ludzkiego oka. 

Lekarz rodzinny zlecił wykonanie tego badania w ramach 
zbadania przyczyny występujących u Ciebie objawów, które 
mogą obejmować ból lub uczucie dyskomfortu w okolicy 
brzucha lub zmiany w nawyku oddawania kału.

•   Należy przeprowadzić to badanie i doręczyć próbkę do  
gabinetu lekarza rodzinnego tak szybko, jak to możliwe, 
najlepiej w ciągu 7 dni.

•   W zestawie do BIK znajdziesz mały, plastikowy pojemnik. 
Prosimy, abyś przestrzegał(a) instrukcji krok po kroku przy 
pobieraniu próbki kału.

•   Plastikowy pojemnik zawiera płynną substancję 
konserwującą. NIE NALEŻY jej wylewać!

•   Poinformuj lekarza rodzinnego, jeśli wybierasz się w 
podróż lub planujesz urlop.

Jak pobrać próbkę
Pobranie próbki jest bardzo prostym i higienicznym 
procesem. Do przeprowadzenia badania potrzebujemy 
bardzo małej ilości kału. Prosimy postępować zgodnie z 
instrukcjami widocznymi na kolejnych dwóch arkuszach 
niniejszej ulotki. Instrukcje pobierania załączone są również 
w zestawie do badania.

Ważne jest, aby Twoja próbka kału nie zetknęła się z wodą w 
muszli klozetowej. Istnieją różne sposoby pobierania próbki 
kału. Przykłady znajdziesz na drugiej stronie ulotki. 

KROK 3  
Odkręć zakrętkę pojemniczka z zestawu i pobierz  
próbkę, zeskrobując zielonym patyczkiem  
kał, aż pokryjesz WSZYSTKIE wyżłobienia.

Potrzebujemy jedynie niewielkiej  
ilości próbki do badania –  
prosimy nie dodawać więcej!

KROK 4  
Włóż patyczek z powrotem 
do pojemnika, nałóż  
zieloną zakrętkę i zakręć,  
aż usłyszysz „kliknięcie”.

Nie pobieraj  
próbki ponownie. 

Spuść papier toaletowy w muszli  
klozetowej i umyj ręce po  
użyciu zestawu.

KROK 5  
Doręcz próbkę lekarzowi rodzinnemu w najszybszym 
możliwym terminie.

Pobierz próbkę kału, korzystając z następujących metod:

•   Trzymaj na dłoni złożone kawałki papieru toaletowego  
lub umieść je w muszli, aby zebrać próbkę.

•   Nałóż małą, jednorazową torebkę plastikową / rękawiczkę 
na dłoń.

•   Oddaj kał do czystego pojemnika jednorazowego 
wyłożonego kawałkiem papieru toaletowego, aby 
umożliwić łatwe umieszczenie kału w muszli klozetowej po 
pobraniu próbki.

Możliwe, że znajdziesz łatwiejszy dla siebie sposób, ale  
upewnij się, że kał nie zetknie się z wodą w muszli klozetowej!

KROK 1  
Wyraźnie wpisz swoje  
imię i nazwisko,  
datę urodzenia,  
numer NHS  
oraz datę  
pobrania 
próbki na  
etykiecie 
pojemnika.

 

KROK 2  
Pobierz próbkę  
kału zgodnie z  
powyższymi 
instrukcjami.

Pamiętaj, aby  
pobrać próbkę  
NATYCHMIAST po  
oddaniu kału. 
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