دستورالعمل برای بیمار
دستورالعمل جمعآوری مدفوع

یک یا چند نمونه از ظروف زیر برای شما فراهم شده است:
• کشت مدفوع با ابزار انتقال  -کری بِلِر (مایع صورتی)
• آزمایش انگل و تخمهای انگل با ابزار انتقال  -سدیم استات-استیک اسید-فرمالین ( )SAFتثبیت کننده (مایع شفاف)
• ظرف نمونۀ تمیز (بدون مایع)
تمام ظروفی که به شما تحویل داده شده است پر کنید .مایع را دور نریزید.

هشدار :این مایع سمی است .آن را نبلعید.
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ظرف(های) دارای مایع :
مقدار  ۲یا  ۳قاشق مدفوع را داخل ظرف بریزید تا مایع به «خط
پر» برسد .درپوش(ها) را به طور ایمن ببندید و آنها را
تکان دهید تا با هم مخلوط شوند.
ظرفی که تمیز و خالی است:
تا رسیدن به «خط پر» داخل آن مدفوع بریزید .درپوش را به
طور ایمن ببندید.

اگر الزم بود ،میتوانید داخل توالت ادرار کنید.

پوشش پالستیکی
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صندلی توالت را باز کنید .ورقههای پالستیکی (به عنوان مثال
پوشش ساران™) را روی کاسۀ توالت بگذارید .اجازه دهید در
مرکز آن کمی فرورفتگی ایجاد شود .صندلی توالت را ببندید .مدفوع
را روی پوشش پالستیکی دفع کنید.
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دستهایتان را با آب و صابون بشویید.
نام ،تاریخ تولد یا شمارۀ کارت سالمت و تاریخ و زمان جمعآوری
نمونه را روی هر یک از ظروف بنویسید.
ظرف(ها) را درون کیسه(های) پالستیکی قرار دهید و آنها را
محکم ببندید.

ظرف(ها) را ظرف  24ساعت پس از جمعآوری نمونه به آزمایشگاه
بازگردانید .تأخیر ممکن است روی نتایج اثر بگذارد .تا زمان میسر
شدن امکان انتقال نمونهها به آزمایشگاه ،آنها را در یخچال نگهداری
کنید.
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به جای آن ،از یک کاسۀ تمیز یا لگن استریل استفاده کنید .اجازه
ندهید ادرار یا آب با نمونۀ مدفوع تماس پیدا کند.

با استفاده از قاشق متصل به درپوش ،قسمتهای خونی یا



لزج/سفید (مخاطی) مدفوع را (در

صورت وجود) به ظرف(ها) منتقل کنید .ظرف(ها) را
سرریز نکنید.
نکته :مدفوع را ظرف مدت  ۳۰دقیقه پس از دفع به ظرف(های)
جمعآوری مدفوع منتقل کنید.
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