التعليمات الخاصة بالمريض
التعليمات الخاصة بجمع البراز
لقد تم إعطاؤك واحد أو أكثر من األوعٌة التالٌة:




مزرعة البراز مع وسط النقل – كاري بلٌر (سائل قرنفلً)
البٌوض والطفٌلٌات مع وسط النقل – مثبت ( SAFسائل شفاف)
قنٌنة نظٌفة (ال تحتوي على سائل)

قم بملء جمٌع األوعٌة التً تم تقدٌماا لك ال تتلل

من السائل

 .1قم بالتبول فً المرحاض إذا كنت فً حاجة إلى ذلك

.2

5

الوعاء (األوعٌة) التً تحتوي على سائل:
قم بإضافة  3-2مالعق من البراز حتى ٌصل السائل إلى العالمة
"لط الملء" قم بإغالق الغطاء (األغطية) بإحكام ،وقم برج
الوعاء لمزج المكونات.
الوعاء النظٌف الفارغ:
قم بإضافة البراز حتى العالمة "لط الملء" قم بإغالق الغطاء
بإحكام.

غالف من البالسيتك

قم برفع قاعدة المرحاض قم بوضع طبقات من الغالف البالستٌكً
(على سبٌل المثال ™ )Saran Wrapعلى صحن المرحاض،
بحٌث تترك منلفضا طفٌفا فً المركز قم بإنزال قاعدة المرحاض
قم بإلراج البراز فً الغالف البالستٌكً

6

قم بغسل الٌدٌن بالماء والصابون
قم بكتابة االسم ،وتارٌخ المٌالد أو رقم البطاقة الصحٌة ،وتارٌخ
ووقت جمع العٌنة على كل وعاء
قم بوضع الوعاء (األوعٌة) فً كٌس (أكٌاس) من البالستٌك وقم
بإغالقاا جٌدا

أو
فراش معقم ال

3

بدال عن ذلك ،قم باستعمال وعا ٍء نظٌف أو أصٌ
تدع البول أو الماء ٌلمس عٌنة البراز

4

باستعمال الملعقة المتصلة بالغطاء ،قم بوضع مساحات من البراز
ملتلطة بالدم ،أو مساحات لزجة/بٌضاء (ملاطٌة) من البراز (إذا
كان ٌوجد) ،فً الوعاء (األوعٌة) ال تقم بملء الوعاء (األوعٌة)
بشكل زائد عن الحد
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قم بإحضار الوعاء (األوعٌة) إلى الملتبر فً لالل ساعة من جمع
العٌنة قد ٌؤثر التألٌر فً نتائج االلتبار وحتى تقوم بإحضار
العٌنات إلى الملتبر ،قم بحفظاا كما ٌلً:
المزرعة (السائل القرنفلً) – قم بتبرٌده
البٌوض والطفٌلٌات (السائل الشفاف) – ٌحفظ فً درجة حرارة
الغرفة
الوعاء النظٌف (ال ٌحتوي على سائل) – قم بتبرٌده
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