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Badanie krwi
Badania krwi są bardzo przydatnym
środkiem diagnostycznym w większości
zaburzeń zdrowotnych.
Krew składa się z różnych rodzajów
komórek i innych związków, w tym soli i
białek. Część krwi to tzw. osocze. Bierze
ono udział w procesie krzepnięcia, gdzie
poszczególne komórki krwi i białka
zmieniają swój stan na stały. Drugą część
krwi stanowi surowica, która jest
wykorzystywana
w
badaniach
chemicznych oraz diagnostycznych (np.
przy określaniu zdolności układu
odpornościowego). Lekarze pobierają
próbkę krwi po to, by ocenić jej skład i
ewentualnie
ustalić
obecność
mikroorganizmów.
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Adam Markiewicz
specjalista nefrolog i diabetolog Kraków ,
rejestracja. 606-200-182
www.firm y.net/

Badania okresowe osób
bez narażeń zaw odow ych. telefon 666 833
388 lub 698 115 115
www.rehabilitacje.hom e.pl

Badanie Żywej Kropli Krwi
Mikroskopow a analiza kropli krw i Szkolenie 89-10 listopada W rocław
www.k ursy-terapie.pl

Badania Diagnostyczne
Nie W iesz Jak Interpretow ać W yniki?
Skonsultuj Się z Naszymi Lekarzami.
www.Medicover.pl/Ubezpieczenia

Jak przeprowadza się badanie?
Krew może być pobrana z żyły lub tętnicy pacjenta. Jeśli lekarz pobiera krew z żyły to zwykle
wybiera tę znajdującą się w łokciu. Najpierw dokonuje ucisku ręki poprzez założenie specjalnej
opaski lub gumowej rurki. Następnie miejsce wkłucia przemywane jest odpowiednio skażoną gazą,
po czym wprowadza się igłę. Krew pobierana jest do specjalnej próbówki.
Gdy krew musi być pobrana z tętnicy, to zwykle wybiera się tę pochodzącą z nadgarstka,. Tętnica
znajduje się bardzo blisko skóry, dlatego nietrudno ją znaleźć. To badanie może być bolesne i
niekomfortowe badanie, gdyż wokół tętnicy znajduje się wiele nerwów.
Jeżeli do badania potrzebne jest tylko
kilka kropel krwi (np. aby sprawdzić
poziom cukru we krwi u chorych na
cukrzycę) to wystarczy małe nakłucie w
palcu i wyciśnięcie krwi.
Po wyjęciu igły konieczne jest uciskanie
tego miejsca wacikiem przez około pięć
minut.
Niektórzy ludzie są bardzo wrażliwi na
widok igły oraz krwi, w efekcie czego
może dojść do omdleń i osłabienia. Takie
sytuacje od razu należy zgłaszać osobie,
która pobiera krew. Pomocna może się
okazać zmiana ułożenia ciała, np. z
siedzącej na leżącą lub z leżącej na
siedzącą.
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Żylaki Odbytu Leczenie
Bezoperacyjne leczenie żylaków
Nowa Przychodnia w Centrum
Krakowa
www.eco-lab.pl/Leczenie_Zylakow
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Next Gazeta
Witamy w mądrzejszej
dekadzie ! Technologie
przyszłości.
nex t.gazeta.pl

Bóle Miesiączkowe
Raz w miesiącu pojawia się
straszny ból. Sprawdź jak z
nim walczyć!
www.no-spa.pl

Badania Trychologiczne
Odwiedź Klinikę
HandsomeMen. Wejdź i
Umów się na Wizytę!
Handsom eMen.pl

Testy Diagnostyczne
już od niewielu zł! C iążowe
Diagnostyczne -Kup Tanio.
Ceneo.pl/Testy_Ciazowe

Profilaktyka grypy
Poznaj metody
zapobiegania grypie.
Dowiedz się, co radzą
specjaliści
www.wlaczochrone.pl/
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