Индуковани
испљувак
Узимање узорака као део прегледа због туберкулозе
SERBISK

Чињенице о туберкулози
Туберкулоза је обољење изазвано бактеријом туберкулозис (M. Tuberculosis).
Бактерија се шири ваздухом путем капљица када особа која има активну
туберкулозу плућа кашље, кија, говори или се смеје.

Људи који удишу овај ваздух могу да удахну и бактерију и да се инфицирају.
Код око 10% особа које су се инфицирале активна туберкулоза се развије
једанпут у њиховом животу. Да би се проверило да ли се развила активна
туберкулоза, неопходно је да урадите неколико тестова. Индуковани испљувак
је један од њих.
Како се спроводи тест? Током теста ћете удисати слану воду преко инхалатора
који је повезан на кисеоник. Настала измаглица ће иритирати дисајне путеве,
чиме ће се олакшати искашљавање испљувка из плућа.
Припрема Немојте јести или пити током 4 сата пре теста.

Како долази до инфекције туберкулозом?

На особу која удисањем прима
капљице које садрже бактерију
туберкулозе.

Од особе оболеле од туберкулозе
плућа која у испљувку има бациле
туберкулозе. Бактерија се шири када
особа кашље, кија, смеје се, пева или
говори.

Загризите усник и чврсто га држите уснама.
Нормално удишите и издишите кроз уста. С
времена на време пар пута дубоко удахните. Вишак
течности (кондензација од измаглице) се прогута.
Слуз (пљувачка) из уста се неће користити.

Када морате да се накашљете, склоните инхалатор
и јако се закашљите неколико пута.

Сву слуз коју искашљете из плућа испљуните
директно у чашицу за тестирање. Да не би дошло
до прљања чашице за тестирање, држите је испод
доње усне.

Неопходно је да процедуру поновите неколико
пута. Следите упутства која вам даје особље.
Чашицу затворите поклопцем када завршите тест.
На крају, оперите руке.

Шта се дешава?
Резултати тестова ће бити доступни за 6 до 8 недеља. Бићете
позвани да дођете у још једну заказану посету. На основу резултата
тестова, доктор ће одлучити шта даље да се ради.

