ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਹਿਦਾਇਤਾਂ
ਗੁਪਤ ਖ਼ੂਨ ਲਈ ਸਟ਼ੂਲ – ਿੇਮਾ-ਸਕ੍ਰੀਨ

TM

II ਟੈਸਟ ਕ੍ਾਰਡ

ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਖ਼ੂਨ ਲਈ ਸਟ਼ੂਲ ਕਰਵਾਓ। ਇੱ ਕ ਅਰਥਪ਼ੂਰਨ ਲੇ ਬਾਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਨਤੀਜਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ
ਲਈ ਤੁਹਾਨ਼ੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਕ੍ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰ਼ੂ ਕ੍ਰੋ:


ਆਪਣੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਤਿੰ ਨ ਕਦਨਾਂ ਤੱ ਕ ਜਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਕਿਰ ਜਦ ਤੱ ਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਮੋਰਹੌਇਡਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਪਸ਼ਾਬ ਕਵੱ ਚ
ਖ਼ੂਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੱ ਕ ਨਮ਼ੂਨਾ ਇਕੱ ਠਾ ਨਾ ਕਰੋ।



ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਨਸ਼ਕਚਤ ਕੀਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱ ਖੋ।



ਸਟ਼ੂਲ ਉਗਰਾਹੀ ਅਵਧੀ ਤੋਂ ਕਤਿੰ ਨ ਕਦਨ ਪਕਹਲਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਵਟਾਕਮਨ C ਵਾਲੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਸਟਰਸ ਿਲਾਂ ਦੀ
ਖੁਰਾਕ ਨ਼ੂਿੰ ਇੱ ਕ ਿਲ ਜਾਂ ਪਰਕਤ ਕਦਨ ½ ਕੱ ਪ ਜ਼ੂਸ ਤੱ ਕ ਸੀਕਮਤ ਕਰੋ।



ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਹ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵੱ ਚ C ਕਵਟਾਕਮਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਗਰਾਿੀ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ:
1. ਇੱ ਕ ਬਾਲ ਪੁਆਇਿੰ ਟ ਪੈੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪ਼ੂਰੇ ਨਾਮ ਨ਼ੂਿੰ , ਕਜਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਹਤ ਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਕਦਖਾਈ ਕਦਿੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਕਮਤੀ (yyyy/mm/dd) ਨ਼ੂਿੰ ਟੈਸਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਪਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਪੋ।
2. ਕਤਿੰ ਨ ਵੱ ਖ-ਵੱ ਖ ਕਦਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟ਼ੂਲ ਕਵੱ ਚੋਂ ਦੋ ਨਮ਼ੂਕਨਆਂ ਨ਼ੂਿੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰੋ। ਹਰੇਕ ਿਲੈ ਪ ਦੇ ਹੇਠਾਂ, ਦੋ ਛੋਟੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਖੇਤਰ I ਅਤੇ
ਖੇਤਰ II, ਕਜਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟ਼ੂਲ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨ਼ੂਿੰ ਮਲਣਾ ਹੈ।
3. ਆਂਤੜੀ ਦੀ ਹਲਚਲ ਤੋਂ ਕਬਲਕੁਲ ਪਕਹਲਾਂ ਿਲੈ ਪ #1 ‘ਤੇ ਨਮ਼ੂਨੇ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਲਖੋ।
4. ਬਾਊਲ ਨ਼ੂਿੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟੌਇਲਟ ਨ਼ੂਿੰ ਿਲੱਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਟੌਇਲਟਾਂ ਕਵੱ ਚ ਨਮ਼ੂਨੇ ਇਕੱ ਠੇ ਨਾ ਕਰੋ ਕਜਨਹਾਂ ਕਵੱ ਚ ਬਾਊਲ ਕਲੀਨਰ ਕਜਵੇਂ
ਕਕ ਨੀਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
5. ਸਟ਼ੂਲ ਨ਼ੂਿੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱ ਕ ਸਾਫ਼, ਸੁੱ ਕਾ, ਕਡਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਵਰਤੋ। ਨਮ਼ੂਨੇ ਨ਼ੂਿੰ ਟੌਇਲਟ ਬਾਊਲ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰ ਪਰਕ ਕਵੱ ਚ
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਕਹਲਾਂ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰੋ। ਸਟ਼ੂਲ ਨ਼ੂਿੰ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਕਵੱ ਚ ਕਡੱ ਗਣ ਕਦਓ।
6. ਿਲੈ ਪ #1 ਨ਼ੂਿੰ ਖੋਲੋ ਹ। ਸਟ਼ੂਲ ਦੇ ਨਮ਼ੂਨੇ ਨ਼ੂਿੰ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੇ ਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱ ਕ ਡਿੰ ਡੀ ਵਰਤੋ। ਖੇਤਰ I ਨ਼ੂਿੰ ਢੱ ਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱ ਕ ਪਤਲਾ
ਲੇ ਪ ਲਗਾਓ। ਦ਼ੂਜੇ ਨਮ਼ੂਨੇ ਨ਼ੂਿੰ ਸਟ਼ੂਲ ਦੇ ਇੱ ਕ ਵੱ ਖਰੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਓਸੇ ਡਿੰ ਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰੋ। ਖੇਤਰ II ਨ਼ੂਿੰ ਢੱ ਕਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱ ਕ ਪਤਲਾ
ਲੇ ਪ ਲਗਾਓ। ਮ਼ੂਹਰਲੇ ਿਲੈ ਪ ਨ਼ੂਿੰ ਬਿੰ ਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਕਖਅਤ ਕਰੋ।
7. ਲੇ ਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡਿੰ ਡੀ ਨ਼ੂਿੰ ਕ਼ੂੜੇ ਦੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਕਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਕਦਓ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਟ਼ੂਲ ਨ਼ੂਿੰ ਟੌਇਲਟ ਕਵੱ ਚ ਿਲੱਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿੰ ਟੇਨਰ (ਪਲਾਸਕਟਕ ਦੇ
ਕਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਕਵੱ ਚ ਲਪੇਟੇ ਜਾਂ ਪਕਹਨੇ ਹੋਏ) ਨ਼ੂਿੰ ਕ਼ੂੜੇ ਦੇ ਇੱ ਕ ਕਿੰ ਟੇਨਰ ਕਵੱ ਚ ਸੁੱ ਟ ਕਦਓ।
8. ਟੈਸਟ ਕਾਰਡ ਨ਼ੂਿੰ ਟੀਨ ਦੇ ਕਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਕਵੱ ਚ ਰੱ ਖੋ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਨ ਤੱ ਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕਵੱ ਚ ਸਟੋਰ ਕਰੋ।
9. 3-8 ਕਦਮਾਂ ਨ਼ੂਿੰ ਅਗਲੇ ਦੋ ਕਦਨਾਂ ਲਈ ਿਲੈ ਪ #2 ਅਤੇ #3 ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਓ। ਉਗਰਾਹੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਮਤੀਆਂ ਨ਼ੂਿੰ ਟੈਸਟ
ਕਾਰਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਿਲੈ ਪ ‘ਤੇ ਕਲਖੋ।
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ਨਮ਼ੂਨਾ ਇਕ੍ੱ ਠਾ ਕ੍ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:


ਟੀਨ ਦੇ ਕਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਕ੍ੇਵਲ ਟੈਸਟ ਕ੍ਾਰਡ ਨ਼ੂਿੰ ਰੱ ਖੋ। ਸੀਲ ਨਾ ਕਰੋ।



ਟੀਨ ਦੇ ਕਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰਲੇ ਟੈਸਟ ਕਾਰਡ ਨ਼ੂਿੰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ‘ਤੇ ਰੱ ਖੋ।



ਆਪਣੇ ਪਕਹਲੇ ਸਟ਼ੂਲ ਦਾ ਨਮ਼ੂਨਾ ਇਕੱ ਠਾ ਕਰਨ ਦੇ 10 ਕਦਨਾਂ ਦੇ ਅਿੰ ਦਰ ਕਲਫ਼ਾਫ਼ੇ ਨ਼ੂਿੰ ਅਤੇ ਮੁਕਿੰਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇ ਬਾਰਟਰੀ ਦੀ ਮਿੰ ਗ ਨ਼ੂਿੰ ਛੱ ਡ
ਕਦਓ।
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