
 
Büyük apteste gizli kan testi 

 
Önemli açıklamalar: 

 

• Bu testle doktorunuz, büyük apteste gizli, 
yani gözle görülmeyen kan olup olmadığını 
tespit edebilir. 
 

• Büyük aptes mümkün oldukça suya 
düşmemelidir. Asma klozet kullanıyorsanız, 
büyük aptesinizi yapmadan önce klozetin 
içindeki suyun üzerine bir sayfa katlanmış 
gazete kâğıdı koyun. Büyük aptesinizi 
yaptıktan sonra 2-3 kez suya basın. 
 

• Fazla C vitamini pozitif bir test sonucunu 
engelleyebilir: Bu nedenle, test günlerinden 
3 gün önce ve sonra C vitamini katkısı olan 
ilaçlar veya meyve suları kullanmayın. 
 

• Belirtilen günlerde posalı besinler yemenizi, 
başka bir ifadeyle yeterli miktarda sebze, 
salata, fındık, ceviz, buğday kepeği veya 
tam buğday unundan yapılmış ekmekleri 
tercih etmenizi öneririz.  
 

• Test en az 3 gün sürer: Büyük aptese 
çıktığınız ve birbirini takip eden 3 günde her 
defasında 2 büyük aptes örneği alın. Testi 
yaparken lütfen iç kısımdaki kullanım 
kılavuzuna göre hareket edin ve büyük 
aptes örneğini içeren üç test kartını iade 
zarfının içinde doktorunuza geri verin. 

Testi uygulamak son derece basittir: 
 

Test kartlarından birinin arka tarafına 
adınızı, soyadınızı ve tarihi yazın. 
 
 
 

Bu test kartının ön tarafını açın ve 
spatula yardımıyla büyük 
aptesinizden küçük bir örnek alın. 
 

Aldığınız örneği yaymak suretiyle sol 
taraftaki kırmızı kenarlı test alanını 
mümkün oldukça tamamen doldurun. 
 

Yeni bir spatula kullanarak büyük aptesi-
nizin bir başka yerinden bir örnek daha 
alın ve test alanının sağ tarafına yayın. 
 

 Test kartını kapatın ve mikrop 
geçirmeyen kâğıttan üretilmiş olan 
iade zarfının içine koyun 
 

Büyük aptese çıktığınız diğer iki günde de aynı işlemi 
tekrarlayın. İade zarfını kapatın ve doktorunuza geri 
verin! Test sonucunu doktorunuzdan öğrenebilirsiniz. 
Bir yıl sonra bir sonraki ön tedbir muayenenizi 
yaptırmayı unutmayın. 
 
Test kartlarını almak için buradan yırtarak açın! 
 

İade zarfı 
 

Bu zarf mikrop geçirmeyen kâğıttan üretilmiş olup, 
büyük aptes örneklerini içeren test kartlarını 
muhafaza ve doktora iade etmeye yarar. 
_________________________________________ 

Hastanın adı, soyadı Doğum tarihi 
_________________________________________ 

Sağlık sigortası 
 

Büyük aptes örneklerini içeren 3 test kartını zarfa 
koyduktan sonra yapışkan yüzeyin koruyucu 
folyosunu çıkarın, zarfın kapağını katlayın ve iyice 
bastırarak kapatın. Zarfı üç gün içerisinde incelemek 
üzere doktorunuza iade edin. 
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