Badanie kleszcza
w kierunku obecności
materiału genetycznego (DNA)
Borrelia spp.
LABORATORIUM
wykonuje badanie kleszcza (usuniętego z ciała pacjenta)
metodą real time PCR na obecność krętków Borrelia spp.
wywołujących niebezpieczną chorobę boreliozę.

⌂ Dostarczenie osobiste:
Bydgoszcz, ul. Kujawska 4
Punkt Przyjmowania Próbek
i Wydawania Wyników, budynek E
poniedziałek-piątek 7:30 - 14:00
w czwartek 7:30 - 17:00.
☎ 52 376 19 01
☎ 52 376 18 61

Badanie pozwala na szybką ocenę ryzyka zakażenia.
Podkreślić należy, że nie każde pokłucie przez kleszcza wiąże
się z zakażeniem boreliozą.
Czas oczekiwania na wynik wynosi do 7 dni.
Uzyskany wynik należy skonsultować z lekarzem.

Diagnostyka kleszcza wyjętego z ciała.
Materiałem do badania jest kleszcz / kleszcze usunięte z ciała
pacjenta (w całości lub fragmentach), które należy umieścić
w zamkniętym pojemniku lub woreczku foliowym (najlepiej
strunowym). Kleszcz do badania nie musi być żywy.

 Dostarczenie listowne:
Przesyłkę wraz z kleszczem oraz
wypełnionym zleceniem, wysłać
na adres:
Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Bydgoszczy
Dział Laboratoryjny
Oddział Mikrobiologii
ul. Kujawska 4
85-031 Bydgoszcz

Do momentu dostarczenia kleszcza do badań, należy
przechować go w chłodnym miejscu, np.: w lodówce.

Nieleczona borelioza jest bardzo groźna.
Ślina kleszcza posiada właściwości znieczulające, dlatego
pokłucie nie jest dla nas wyczuwalne. Po powrocie z lasu, łąki
itp., należy dokładnie obejrzeć całe ciało. Od momentu wkłucia
się kleszcza w skórę ryzyko zakażenia jest niewielkie, jednak
wzrasta wraz z upływem. Choroba odpowiednio wcześnie
wykryta daje szansę wyleczalna. Jednak im później zostanie
ona zdiagnozowana, tym wyższe jest zagrożenie dla zdrowia
osoby zakażonej.

Zlecenie do pobrania na:
www.pwisbydgoszcz.pl
wchodząc w zakładkę:
Zakres działania
→ Laboratorium
→ Oddział Mikrobiologii
→ Pliki do pobrania.
Wydrukuj:
„Zlecenie na wykrywanie obecności
specyficznego DNA Borrelia spp.
w kleszczu”.
…

Może doprowadzić do niebezpiecznych powikłań,
np.:
o chorób stawów
o serca
o układu nerwowego

Nie wyrzucaj kleszcza,
przynieś go do zbadania

KUJAWSKA 4
DOBRY ADRES
DLA ZDROWIA

