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Завод за биоциде и медицинску екологију врши услугу анализе Real Time PCR
детекције присуства бактерије Borellia burgdorferi на узорку крпеља који је донешен од
стране грађана, по важећем ценовнику.

Препорука поступка уклањања крпеља са коже и транспорт
узорка до Завода за биоциде и медицинску екологију:
•

Ако приметите крпеља закаченог на неком делу вашег тела, не паничите.

•

Крпеља је потребно извадити што пре у најближој здравственој установи.

•

Не гњечити тело крпеља, не поливати га разним течностима и уљима, тако се
повећава могућност инфекције.
Извађеног крпеља сачувати и одложити га у чашицу за урин.
У чашицу ставити водом навлажен тупфер вате и чувати крпеља у фрижидеру.
Узорак крпеља доставити у Завод за биоциде и медицинску екологију радним
данима од 09-15 часова.
За анализу крпеља потребно је пет радних дана.
Ова услуга се наплаћује по важећем ценовнику.
За све додатне информације обратити се на телефон Завода 011/3054-043

•
•
•
•
•
•

У случају убода крпеља грађанима се не препоручује да самостално покушавају
уклањање крпеља, зато што нестручно уклањање може довести до кидања крпеља и не
одстрањивања у целости. Обавезно се јавити најближој здравственој установи како би
медицинско особље стручно уклонио крпеља, као и касније вршио праћење промене на
месту убода и евентуалне примене антибиотске терапије.
Не препоручује се посипање и поливање разним течностима као што су бензин,
уље, алкохол јер овај поступак доводи до повраћања цревног садржаја крпеља на месту
убода и убацивања бактерија у крв.
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