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 یک یا چند ظرف زیر به شما داده شده است:
       SAFثابت کننده (مایع صورتی رنگ)،  Cary Blairظرف انتقال کشت مدفوع، 

 مایعات را دور نریزید.                                              ظرف انتقال مدفوع برای آزمایش تخمک و انگل (مایع شفاف)
 تمام ظرف ھای تحویل داده شده را پر کنید.           ظرف تمیز (بدون مایع)

 
 

 
 

 در صورت نیاز در توالت ادرار کنید. 1

  
) Saran WrapTMدر توالت را بلند کنید. ورقه ھای پالستیکی (مانند  2

د کنید. در روی کاسه توالت قرار دھید، کمی گودی در مرکز آنھا ایجا
 در ورقه پالستیکی مدفوع کنید.توالت را پایین بیاورید. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بجای این کار می توانید از یک کاسه تمیز یا لگن استرلیزه استفاده  3
 کنید. اجازه ندھید ادرار یا آب با نمونه مدفوع تماس پیدا کند.

 
ن با استفاده از قاشقکی که به در ظرف وصل است، قسمت ھای خو 4

آلود یا لزج/سفید (مخاط) مدفوع (در صورت وجود) داخل ظرف(ھا) قرار 
 دھید. ظرف(ھا) را بیش از حد پر نکنید.

 

 
قاشق از مدفوع قرار دھید تا مایع به  3 – 2در ظرف(ھای) دارای مایع:  5

"خط حداکثر" برسد. در(ھای) ظروف را محکم کنید. در ظرف خالی 
ت): تا "خط حداکثر" مدفوع ریخته و در تمیز (اگر به شما داده شده اس

 ظرف را محکم کنید.

 

 
 ظرف(ھای) دارای مایع را تکان دھید تا محتویات آنھا مخلوط شود. 6

 

 
 

دست ھای خود را با آب و صابون بشویید. نام، تاریخ تولد و یا شماره  7
کارت بھداشتی و تاریخ و زمان تھیه نمونه را روی ھر یک از ظرف ھا 

 ظرف(ھا) را داخل کیسه(ھای) پالستیکی گذاشته و ببندید.بنویسید. 

 
ساعت از تھیه نمونه به آزمایشگاه  24ظرف(ھا) را قبل از گذشت  8

تحویل دھید. ھرگونه تاخیر می تواند بر نتیجه آزمایشات تاثیر منفی 
بگذارد. ظرف ھا را تا زمانی که آنھا را به آزمایشگاه می برید به روش 

 د:زیر نگھداری کنی
 در یخچال –نمونه کشت (مایع صورتی رنگ) 

SAF  (مایع شفاف)– در دمای اتاق 
 در یخچال –تمیز (بدون مایع) 

 

 پالستیک
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