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Xin đem theo mẫu yêu cầu của phòng thí nghiệm khi quý vị giao lại mẫu thử nghiệm cho phòng thí nghiệm.

)FIT( فيت ايشاستفاده از آزم
 )شيميايی مدفوع-آزمايش ايمنی(

 گردآوری نمونه طرزراهنمايی 
 الزم نيست قبلیی ساز مادهايی يا آهيچ محدوديتی در رژيم غذ

 ...هر وقت شما آمادگی داشته باشيد 

يدقت کن. 1
باشد

 
شده

 
نوشته

 
شيشه

د که نام شما بر روی 

2 .
بنويسيد

 تاريخ را بر روی شيشه 
ی توالت  کاغذی تا شده را صاف کنيد و بر روی آب در داخل کاسه ی ورقه. 3

همين برگه را ببينيد برای روش(بگذاريد   )های ديگر پشت 
مدفوع را بر روی ورقه. 4

دهيد   گردآوری نمونه قرار 
کاغذی

 
ی

 

5 .
 تا باز شود

در شيشه را بپيچيد و باال بکشيد
 

 از مدفوع نمونه. 6
اين

گيری کنيد، برای 
در کار ميله را  

حدی 
مدفوع فرو کنيد تا 

 دارشيارکه فقط قسمت 
 پوشانده شود

از مدفوع
 

مواظب باشيد که ميله . تنها مقدار کمی مدفوع برای آزمايش مورد نياز است. 7
به مدفوع آغشته شده باشد هاتنها تا محل شيار

بخش شياردارتنها  
را به مدفوع آغشته کنيد 

8 .
بگذاريد و در آن را محکم ببنيد
ميله را دوباره درون شيشه 

 

 نکنيددر شيشه را دوباره باز  -
 سيفون توالت را بزنيد -
 هايتان را بشوييد دست -

 :بندی نمونه دستورهای الزم برای بسته

 .دار بگذاريد فقط شيشه را در پاکت پالستيکی زيپ. 9
 .نگذاريدر دا چيز ديگری را درون پاکت پالستيکی زيپ  هيچ

 نمونه. 10

 يخچال 
 برگرداندن آن به آزمايشگاه، در

ی تکميل شده را تا زمان

(نگهداری کنيد 
 فريزر 

اما آن را در
 )نگذاريد

 :خواهد بود باطلی آزمايش  در موارد زير نتيجه

 تمدفوع بيش از حد گردآوری شده اس

 نمونه منجمد شده است

تجزيه و روز پس از گردآوری در آزمايشگاه  7نمونه در مدت 
 نشده است آزمايش

 ده استتماس پيدا کری توالت با آب يا ادرار  مدفوع در کاسه

ًاديکا ممنوع  دستور عملاين  يا بخشی از تمام انتشارهر گونه بازتوليد، تغيير يا 
 .ی آژانس سرطان بريتيش کلمبيا ی شعبه است، مگر با اجازه

 ...پشت صفحه را ببينيد 
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 بستهی اين  های متداول در باره پرسش
 چه مقدار مدفوع بايد گردآوری کنم؟
. مدفوع پوشانده شوديد که تنها قسمت شياردار ميله از کن دقت. تنها مقدار اندکی مدفوع الزم است

 حد مدفوع گردآوری 
اگر بيش از

نتيجه آزمايششود، خواهد شد و ی خواهيد بودباطل   .مجبور به تکرار آزمايش 

 کرد؟ی توالت تماس پيدا کند، چه کار بايد  ی مدفوع با ادرار يا آب کاسه اگر نمونه
خواهد شد نمونه  .يدآزمايشگاه مراجعه کنی جديد به  ًافطل برای دريافت يک بسته. ی مدفوع آلوده تلقی 

ی توالت پهن کنيد سطح آب در کاسهکاغذی را بر  ی هتوالت را بزنيد و سپس ورق ناول ادرار کنيد، سيفو :راهنمايی
. 

 مدفوع با آب جلوگيری کنم؟ی  توانم از تماس نمونه چگونه می/ ی مدفوع  های گردآوری نمونه ساير شيوه
توانيد  می. ی توالت پهن کنيد ی موجود در بسته را بر سطح آب در کاسه ورقه

را نيز بر سطح 
چندين اليه دستمال توالت 

 می به عالوه،. پايين رفتن مدفوع جلوگيری شودی توالت پهن کنيد تا از  آب در کاسه
همراه   دستمال توالت را 

توانيد
توانيد مدفوع را در  چنين می هم. ی کاغذی يا به طور مستقل استفاده کنيد با ورقه

 .گيری کنيد نيز نمونه کاغذیبشقاب  مانندبار مصرف  و يکيک ظرف تميز 

 بی خطر است؟گيری برای سيستم فاضالب  ی کاغذی مخصوص نمونه آيا ورقه
 .رساند نمیدستگاه فاضالب آسيبی است و به   ی کاغذی گردآوری مدفوع قابل تجزيه ورقه

دهم يا از مصرف   ارو خودداری کنم؟دآيا الزم است که پيش از آزمايش، نوع خوارک خود را تغيير 
 .نيستداروهايتان هيچ محدوديت غذايی يا تغيير در مصرف نيازی به پيش از آزمايش دادن، . نه

هنگامی نبايد از اين بسته  ی آزمايش استفاده کنم؟ در چه 
 خون در مدفوعداريد، از قبيل وجود ) کولون(ی بزرگ   های بيماری سرطان روده اگر نشانه
اين بسته

تان، نبايد از
های نشانههای بهداشتی خود تماس بگيريد و در مورد  مسئول مراقبتبا پزشک يا . ی آزمايش استفاده کنيد 

هستيد، اگر گر دارا. خود با او صحبت کنيدبيماری   قاعده ی خونريزی ناشی از بواسير 
 خون وجود دارد، بايد

هستيد يا در ادرارتان
.بند بيايدخونريزی منتظر بمانيد تا  روز 3 

 گيری کرد؟ هم نمونه زياد نرميا  سفتتوان از مدفوع خيلی  آيا می 
اگر نرمی . گيری کنيد اشکالی ندارد که از مدفوع خيلی سفت يا زياد نرم نمونه

غذايی داشته باشد، صبر کنيد تا حالتان 
مدفوع علت ويروسی مانند مسموميت

استفاده از با  ممکن است کهدر مورد مدفوع سفت شده، . خوب شود
ظرف 

يک 
 .گيری کنيد تر بتوانيد نمونه تميز و يکبار مصرف راحت

 ی آزمايش از طريق پست کانادا فرستاده شود؟ آيا امکان دارد که نتيجه
آزمايش تکميل شده  جايی جابهای در  زم است که شرايط ويژهال. شود بردهاه ی آزمايش بايد به آزمايشگ بسته. نه

.رعايت شود

 شود؟ چه زمانی منقضی می استفاده نشدهی آزمايشی  زمان بسته
گيری نماييد از تاريخ انقضا نمونهمراقب باشيد که پيش . گيری تاريخ انقضا نوشته شده است بر روی ظرف نمونه

 .  .دار گيرآزمايش قرتجزيه و مورد روز  7بايد در مدت   ، نمونهبسته از  پس از استفاده

 ست؟ای گردآوری برای منظور خاصی  آيا مايع موجود در شيشه
 .ضروری استی نمونه  تجزيهجايی و  است و برای جابه )نگهدارنده(افر بآری، مايع موجود در شيشه محلول 

 ...پشت صفحه را ببينيد 


