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INFORMACIÓ PEL PACIENT

INSTRUCCIONS PER A LA RECOLLIDA DE FEMTA
PER AL CULTIU I L’ESTUDI DE PARÀSITS I VIRUS

ENVASOS
El laboratori li proporcionarà uns recipients especials de diferents colors:
• recipients amb tap taronja: per al cultiu de femta (coprocultiu)
• recipients amb tap blau: per a l’estudi de paràsits
• un recipient petit amb tap blau: per a l’estudi de paràsits en el cas de nens 

menors de 15 anys
• En el cas que se sol·liciti la detecció de la toxina Clostridium difficile, també li 

proporcionaran un pot estèril sense mitjà de conservació

QUANTITAT DE MOSTRES
Si el metge sol·licita més d’una mostra, cal que les reculli en dies diferents, però consecutius.

CONSELLS
És convenient no estar en tractament antibiòtic, excepte en cas de prescripció facultativa.

RECOMANACIONS PER A LA RECOLLIDA CORRECTA DE LES MOSTRES
• Reculli la femta en un recipient net i sec i eviti la seva contaminació amb orina, aigua o paper higiènic.
• Amb ajuda del tap-cullera del recipient, reculli petites quantitats de femta de totes les zones. Cal recollir 

porcions de tot tipus (fins i tot diarreiques o amb sang) fins que el contingut arribi al nivell indicat amb 
una fletxa. No excedeixi el nivell indicat.

• En el cas del recipient petit de tap blau, n’hi ha prou amb que passi el bastonet que està unit al tap per la 
mostra i que reculli una petita quantitat de femta.

• Tanqui els recipients correctament i agiti’ls suaument perquè la mostra es barregi amb el mitjà de 
transport. Introdueixi els recipient dins la bossa de plàstic que ve juntament amb els envasos i porti-ho 
tot al laboratori.

• Renti’s amb cura les mans amb aigua i sabó.
• Guardi els envasos a temperatura ambient (no dins del frigorífic) fins que els lliuri al laboratori.

MOLT IMPORTANT
• El contingut dels recipients és tòxic.
• Mantingui el contingut sempre fora de l’abast dels nens.
• Si entra en contacte amb la pell o les mucoses, rentar amb aigua abundant.
• Si s’ingereix, beure immediatament aigua o llet abundant i provocar el vòmit.
• En qualsevol dels dos casos, consultar urgentment un servei mèdic.
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