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NMS Laboratorija 
 

Fēču savākšana  
(koprogramma, parazītu oliņas,  

giardia lamblia antigēns) 

 

1. Fēces savāc tīrā, sausā traukā, ko var 

saņemt laboratorijā. 
 

2. Paņemt fēces ar lāpstiņas palīdzību no 

vienas porcijas dažādām vietām un ievietot 

konteinerī. 
 

3. Uzrakstīt vārdu, uzvārdu. 
 

4. Nogādāt laboratorijā pēc iespējas ātrāk, ja 

nav iespējams tad uzglabā ledusskapī līdz 

12 stundām. 
 

Atsauce: IM-KF-02 
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