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ZMODYFIKOWANY TEST Z NIEBIESKIM BARWNIKIEM EVANSA (Donzelli 2001) 
Modified Evan’s Blue Dye Test – test przesiewowy dla chorych z tracheostomią 

Czułość 82%  swoistość 38%, wentylowani: czułość 100%, niewentylowani 76%, swoistość 33-40%, Belafsky 2003 
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     Imię i Nazwisko   Data badania                    Badający 

 

PRÓBA 1  Obecność barwnika 
w odsysanej 
wydzielinie 

Krok 1. Posadź chorego. Odessij wydzielinę znad mankietu, o ile rurka 
wyposażona jest w taką możliwość, następnie odblokuj mankiet rurki i odessij 
wydzielinę z dróg oddechowych (przez rurkę) oraz z jamy ustnej 
Krok 2.     
Podaj choremu doustnie 3 x 15ml zabarwionego na niebiesko pokruszonego  
lodu (lub innej testowej substancji – np. woda, papka).  

NIE  TAK 

Krok 3.     

Odessij przez rurkę natychmiast po podaniu 3 porcji.    

Krok 4. Czas 30 minut    

Odessij przez rurkę po upływie 30 min.    
Krok 5. Czas 60 minut    

Odessij przez rurkę po upływie 6o min.    

PRÓBA 2 po upływie ≥ 60 minut od poprzedniej    
Krok 1. Posadź chorego. Odessij wydzielinę znad mankietu, o ile rurka 
wyposażona jest w taką możliwość, następnie odblokuj mankiet rurki i odessij 
wydzielinę z dróg oddechowych (przez rurkę) oraz z jamy ustnej 

   

Krok 2.     

Podaj choremu doustnie 3 x 15ml zabarwionego na niebiesko pokruszonego  
lodu (lub innej testowej substancji – np. woda, papka).  

   

Krok 3.     

Odessij przez rurkę natychmiast po podaniu 3 porcji.    

Krok 4. Czas 30 minut    

Odessij przez rurkę po upływie 30 min.    

Krok 5. Czas 60 minut    
Odessij przez rurkę po upływie 6o min.    

PRÓBA 3 po upływie ≥ 60 minut od poprzedniej    
Krok 1. Posadź chorego. Odessij wydzielinę znad mankietu, o ile rurka 
wyposażona jest w taką możliwość, następnie odblokuj mankiet rurki i odessij 
wydzielinę z dróg oddechowych (przez rurkę) oraz z jamy ustnej 

   

Krok 2.     

Podaj choremu doustnie 3 x 15ml zabarwionego na niebiesko pokruszonego  
lodu (lub innej testowej substancji – np. woda, papka).  

   

Krok 3.     

Odessij przez rurkę natychmiast po podaniu 3 porcji.    
Krok 4. Czas 30 minut    

Odessij przez rurkę po upływie 30 min.    

Krok 5. Czas 60 minut    

Odessij przez rurkę po upływie 6o min.    


