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…ੋਟਲਪ ਾਫਸ

Instructions for packaging the sample: 

Cover 
grooves
only

Except as authorized by the British Columbia Cancer Agency Branch, any reproduction, modification or distribution of these instructions,  

in whole or in part, is strictly prohibited.

ਿਫੱਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ
(ਫੀਸਲ ਇਿਮਊਨੋਕੈਮੀਕਲ ਟੈੱਸਟ)

ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ  
ਖਾਣ ਦੀ ਕਈੋ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹ  ਹ ੈਜ  ਕਈੋ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ  ਹੈ
ਜਦ ਤਸੁ  ਿਤਆਰ ਹਵੋ…ੋ

ਨਤੀਜ ੇਗਲਤ ਹਣੋਗ ੇਜ:ੇ
ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਟੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਸਪਲ ਫਰੀਜ਼ ਹੋ  ਹੈ

ਸਪਲ ਲਏ ਜਾਣ ਤ ਬਾਅਦ ਸਪਲ   ਦੇ ਿਵਚ

ਿਵਚ ਲੈਬ ਿਵਚ ਟੈੱਸਟ  ਕੀਤਾ 

ਟੱਟੀ ਟੋਆਇਿਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ  ਿਪਸ਼ਾਬ ਨਾਲ

ਲੱਗ  ਹੈ

ਿਟਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਹ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਟੋਆਇਿਲਟ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਤ

ਉਪਰ ਰੱਖੋ (ਬਦਲਵ ਤਰੀਿਕਆਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ) ਕੋਲੈ  (ਿਟਸ਼ੂ) ਪੇਪਰ 
 ਟੱਟੀ ਕਰੋ

ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਤਲ 
ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲੋ

ਟੱਟੀ ਦਾ  ਸਪਲ (ਨਮੂਨਾ) ਲਉ 
ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਿਸਰਫ ਸਿਟੱਕ 
(ਤੀਲੀ) ਨੰੂ ਉਦ ਤੱਕ ਟੱਟੀ 
`ਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ 
ਸਿਟੱਕ ਦਾ ਿਝਰੀਦਾਰ ਿਹੱਸਾ 
ਟੱਟੀ ਨਾਲ ਕਵਰ  ਹੋ 

ਿਸਰਫ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਟੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਿਕ 
ਿਸਰਫ ਸਿਟੱਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਿਝਰੀਦਾਰ ਿਹੱਸਾ ਕਵਰ ਹ ੋਜਾਵੇ। 

ਸਿਟੱਕ ਨੰੂ ਬੋਤਲ ਿਵਚ ਵਾਪਸ 
ਪਾਉ ਅਤੇ ਕਿਲੱਕ ਕਰਕ ੇਬੰਦ ਕਰੋ
- ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਖੋਲੋ

- ਟੋਆਇਿਲਟ  ਕਰੋ

- ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ
ਿਸਰਫ ਬੋਤਲ ਹੀ ਿਜ਼ਪ-ਲੌਕ ਬੈਗ ਿਵਚ ਪਾਉ। ਿਜ਼ਪ-ਲੌਕ ਬੈਗ 
ਿਵਚ ਕੋਈ ਹੋਰ  ਨਾ ਪਾਉ 

ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਪਲ 
ਨੰੂ ਉਦ ਤੱਕ ਫਿਰੱਜ ਿਵਚ ਰੱਖ ੋ
(ਪਰ ਫਰੀਜ਼ਰ ਿਵਚ ਨਹ ) ਜਦ 
ਤੱਕ ਸਪਲ ਲੈਬ ਨੰੂ ਵਾਪਸ 

 ਕਰ ਿਦੱਤਾ 
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ਸਫਾ ਪਲਟੋ…www.screeningbc.ca/colon

ਿਕੱਟ ਬਾਰ ੇਆਮ ਪੁੱਛ ੇਜ ਦ ੇਸਵਾਲ
ਮਨੰੂੈ ਿਕੰਨੀ ਟੱਟੀ ਦਾ ਸਪਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ੋਿਕ ਿਸਰਫ ਸਿਟੱਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਿਝਰੀਦਾਰ ਿਹੱਸਾ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜ ੇਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਟੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਤੁਹਾਡੇ
 ਨਤੀਜੇ ਬੇਕਾਰ  ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੈੱਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਟੱਟੀ ਦਾ ਸਪਲ ਜ ੇਟਆੋਇਿਲਟ ਿਵਚ ਿਪਸ਼ਾਬ ਜ  ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛਹੂ ਜਾਵ ੇਤ  ਮਨੰੂੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ

ਸਪਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਟੈੱਸਟ ਿਕੱਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲੈਬ ਕੋਲ ਜਾਉ। ਸੁਝਾਅ:  ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰੋ, ਟੋਆਇਿਲਟ  ਕਰ ੋਅਤ
ਿਫਰ ਟੋਆਇਿਲਟ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਿਟਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਰੱਖੋ

ਸਪਲ ਲੈਣ ਦ ੇਬਦਲਵ ਤਰੀਕ/ੇਮ ਟੱਟੀ ਦ ੇਸਪਲ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤ ਿਕਵ ਰਕੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ ?

ਿਕੱਟ ਿਵਚ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਿਟਸ਼ ੂਪੇਪਰ ਟੋਆਇਿਲਟ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਤ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। ਤੁ  ਟੋਆਇਿਲਟ ਿਵਚ ਪਾਣੀ  
ਟੋਆਇਿਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤੈ  ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ ੋ  ਜ ਟੱਟੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁ  ਟੋਆਇਿਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ 
ਿਦੱਤੇ ਗਏ ਿਟਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਇਕੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ  ਟੱਟੀ ਿਕਸੇ ਸਾਫ, ਸੁੱਟਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ `ਤੇ 
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