
Polish 
Cancer Screening Programmes 

 
 

Prowadzone przez NHS badania przesiewowe na obecno  
nowotworu jelit  

 
 

 
 

Niniejsza ulotka wyja nia jak prawid owo u y  
zestaw diagnostyczny.  

Prosimy uwa nie przeczyta .  
 

 
W swoim zestawie znajdziesz:  
 

 Op acon  kopert  zwrotn   
 6 kartonowych szpatu ek 
 Pomara czowo-bia y kartonowy zestaw 

 diagnostyczny 
 

 

 
Uwaga:  

Nie otwarty, Twój zestaw zachowa wa no  
przez wiele miesi cy. Musimy jednak 

otrzyma  uko czony test do analizy w ci gu 
14 dni od pobrania pierwszej próbki.  

 
Uwaga! Nie analizujemy próbek w weekendy  

 
 

1. Zanim przeprowadzisz test  
Zanim usi dziesz na sedes, przygotuj 
zestaw diagnostyczny: wyjmij swój zestaw 
z koperty i przygotuj sobie dwie kartonowe 
szpatu ki.  

Aby zapewni  czysto  próbki a tym 
samym prawid owo  wyniku analizy, nie 
otwieraj strony oznaczonej napisem ‘DO 
NOT OPEN’. 

Zestaw sk ada si  z 3 cz ci, na 3 
oddzielne wypró nienia.  

 
Za ka dym razem otwórz tylko jedn  
klapk . 
 
Nie rozdzielaj 3 cz ci.  
 
2. Przeprowadzenie testu  
Zanotuj dat  na klapce nr.1 w okienku 
znajduj cym si  na stronie z 
wydrukowanym Twoim nazwiskiem.  

 
• Odklej klapk  nr.1.  
 
• Zauwa ysz dwa ma e okienka 

przeznaczone na Twoje próbki.  
 
• Miej zestaw diagnostyczny i 

szpatu ki pod r k .  



3. Pobranie pierwszej próbki  
• Uwaga! Próbk  nale y pobra  z ka u, 

który nie znajdowa  si  w misce 
klozetowej – mo e to wp yn  na jako  
wyniku analizy. Oto kilka sposobów 
przej cia próbki: 

• Z o ony fragment papieru 
toaletowego  

• D o  zabezpieczona plastykow  
torb   

• Czysty pojemnik jednorazowego 
u ytku  

 
• Przy pomocy kartonowej szpatu ki pobierz 

ma y fragment pobranego ka u. Rozsmaruj 
cienko w pierwszym okienku.  

• Przy pomocy drugiej szpatu ki pobierz 
nast pn  próbk  z innej cz ci ka u. 
Rozsmaruj cienko w drugim okienku.  

 
4. Po pobraniu próbki  
• Nale y wytrze  szpatu ki w papier 

toaletowy, zapakowa  i wyrzuci  do 
mietnika na zewn trz. Nie nale y 

spuszcza  kartonowych szpatu ek w 
toalecie.  

 
• Zamknij klapk  i wsu  pod pomara czowy 

pasek.  
 
• Nie przechowuj zestawu w ciep ym 

miejscu ani w s o cu – mo e si  
uszkodzi . Umyj r ce po u yciu.  

 
5. Pobranie drugiej próbki  
• Zanotuj dat  na klapce 2.  
 
• Powtórz test u ywaj c dwóch okienek pod 

klapk  2.  
 
6. Pobranie trzeciej próbki  
• Zanotuj dat  na klapce 3.  
 
• Powtórz test u ywaj c dwóch okienek pod 

klapk  3.  
 

 
 
 

Uwaga: Nie trzeba pobiera  próbek z 
trzech wypró nie  pod rz d, ale nale y je 

pobra  z trzech ró nych wypró nie . 
 
 
Lista kontrolna 
Czy umie ci e  próbki w sze ciu 
okienkach?  
 
Czy zanotowa e  dat  na trzech klapkach?  
 
Czy zestaw dotrze do laboratorium w 
ci gu 14 dni of pobrania pierwszej próbki?  
 
Je li na którekolwiek pytanie z listy 
kontrolnej odpowied  brzmi NIE, 
prosimy skontaktowa  si  z baz  bada  
przesiewowych po porad , dzwoni c pod 
nieodp atny numer: 0800 707 60 60.  
 
Je li mo esz odpowiedzie  TAK na 
wszystkie pytania listy kontrolnej, 
umie  zestaw w za czonej kopercie 
zwrotnej, zaklej j  i wy lij poczt . Koperta 
spe nia wymagania poczty i mo na j  
bezpiecznie wys a . Prosimy si  jednak 
upewni , e jest czysta. Ma to na celu 
ochron  pracowników poczty.  
 

 
Czy masz jakie  pytania? 

Zadzwo  do bazy bada  przesiewowych 
pod nieodp atny numer 0800 707 60 60 

 
Wszystkie rozmowy s  ci le poufne. 

Prosimy nie czu  za enowania – 
odpowiemy na Twoje pytania i udzielimy 

porady. Nasi pracownicy s  na Twoje 
us ugi. 

 
 

 
 

Pami taj:  
 

Przechowuj swój zestaw diagnostyczny z 
daleka od s o ca czy ród a ciep a  

 




