Sputa indusă
Prelevarea probelor în cadrul investigaţiilor medicale pentru
tuberculoză
RUMENSK

Informaţii referitoare la tuberculoză
Tuberculoza este o boală cauzată de bacteria tuberculozei (M. Tuberculosis). Bacteria
se transmite pe calea aerului prin picături mici când o persoană cu tuberculoză
pulmonară activă tuşeşte, strănută, vorbeşte sau râde.
Persoanele care inspiră acest aer pot inspira şi bacteria şi se pot infecta. Aproximativ
10% dintre persoanele infectate dezvoltă tuberculoză activă o dată în viaţă. Pentru
confirmarea unei tuberculoze active, trebuie să vă supuneţi unei serii de teste. Sputa
indusă este unul dintre acestea.
Cum se efectuează testul? Pe parcursul testului, veţi inspira apă sărată printr-un
nebulizator care este conectat la o sursă de oxigen. Vaporii rezultaţi vor irita căile
aeriene, favorizând eliminarea sputei din plămâni prin tuse.
Pregătirea Nu mâncați și nu beți nimic timp de 4 ore înainte de test.

Cum se transmite tuberculoza?

Către un individ receptor care inspiră
picăturile ce conţin bacilul tuberculozei.

De la o persoană cu tuberculoză
pulmonară în a cărei spută este
prezent bacilul tuberculozei. Bacteria
se transmite când persoana tuşeşte,
strănută, râde, cântă sau vorbeşte.

Muşcaţi muștiucul şi ţineţi buzele strânse în jurul
acestuia. Inspiraţi normal pe nas şi expiraţi pe gură.
Inspiraţi profund de câteva ori din când în când. Lichidul în exces (provenit din condensarea vaporilor) se
înghite. Mucusul (saliva) din gură nu va fi utilizat.

Când simţiţi nevoia să tușiți, scoateţi nebulizatorul şi
tuşiţi tare de mai multe ori.

Scuipați tot mucusul pe care l-ați tușit din plămâni direct în tubul de test. Pentru a evita murdărirea tubului
de test, acesta este ținut sub buza inferioară.

Trebuie să repetați procedura de mai multe ori. Urmaţi
instrucţiunile personalului. Înşurubaţi capacul la finalul
testului. Apoi, spălaţi-vă pe mâini.

Ce se întâmplă după aceasta?
Rezultatele testului vor fi disponibile în 6-8 săptămâni. Veţi fi contactat
pentru o nouă programare. În funcţie de rezultatele testului, medicul va
decide procedura de urmat în continuare.

