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ZDRUŽENJE ZDRAVNIKOV DRUŽINSKE MEDICINE

ZAVOD ZA RAZVOJ DRUŽINSKE MEDICINE

75 BRIS ŽRELA
Rade Iljaž

INFORMACIJE ZA BOLNIKE
1. Kaj je bris žrela?
Bris žrela je laboratorijski test, s pomočjo katerega izoliramo in določimo mikroorganizme
(navadno bakterije), ki bi lahko povzročali vnetja v predelu žrela (grlo in zadnji del ustne
votline z ustnim nebom in mandeljni).

2. Kakšen je namen brisa žrela?
Bris žrela se običajno opravi pri ponavljajočih se in večkrat neuspešno zdravljenih žrelnih
vnetjih zaradi opredelitve povzročitelja in učinkovitosti posameznih antibiotikov pri
izoliranem povzročitelju. V nekaterih primerih je namen le ugotoviti klicenoštvo posameznih
bakterij.

3. Kdo izvaja preiskavo in/ali vas na preiskavo napoti?
Preiskava se opravi v licenciranem mikrobiološkem laboratoriju, medtem ko vzorec odvzame
zdravnik ali usposobljena laborantka oz. medicinska sestra.

4. Kako se pripravite na bris žrela?
Pred testom izperite usta in žrelo z navadno vodo in nikar ne uporabljajte antiseptičnih
sredstev (zdravil brez recepta, žajblja ipd.) ali antibiotikov.
Med samim testom morate imeti glavo zvrnjeno nazaj in čim bolj odprta usta, podobno kot pri
zobozdravniškem pregledu. Pomembno je, da ne zapirate ust med samim odvzemom žrelnega
brisa, zato v primeru preobčutljivosti to povejte zdravniku, ki bo bris odvzel/naročil.

5. Kako preiskava poteka?
Zdravnik, laborant ali drugo primerno usposobljeno medicinsko osebje vam bodo s sterilno
bombažno blazinico rahlo podrgnili po zadnji steni žrela in/ali mandeljnih. Zaradi natančnejše
diagnostike je možno, da bo postopek tudi ponovljen. Odvzeti vzorec bo v posodi z ustreznim
gojiščem poslan v pooblaščeni laboratorij.

6. Kakšne neprijetnosti lahko pričakujete?
Med samim odvzemom žrelnega brisa bo morda vaše žrelo vneto in zato tudi bolj občutljivo.
Lahko bi vas tudi rahlo dražilo na bruhanje, vendar bo odvzem brisa trajal le nekaj sekund
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7. Kakšne so nevarnosti preiskave?
Nevarnosti preiskave niso znane.

8. Kdaj bodo znani izvidi preiskave?
Pri najbolj pogostih brisih (streptokok) so rezultati znani v nekaj dneh.

9. Čemu bodo služili izvidi?
Na podlagi izvidov se bo vaš zdravnik odločal glede nadaljnjega zdravljenja ali preprečevanja
ponovnih okužb.
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