Hướng Dẫn Bệnh Nhân
Hướng Dẫn Lấy Mẫu Phân
Quý vị đã được cung cấp một hoặc nhiều lọ chứa sau đây:
•
•

Nuôi Cấy Mẫu Phân với Môi Trường Vận Chuyển – Cary Blair (Chất Lỏng Màu Hồng)
Trứng & Ký Sinh Trùng với Môi Trường Vận Chuyển – SAF Fixative (Chất Lỏng Trong
Suốt)
• Lọ Sạch (Không Có Chất Lỏng)
Lấy phân vào tất cả các lọ chứa được cung cấp. Không đổ bỏ các chất lỏng.
Cảnh báo: Chất lỏng này là chất độc. Không được nuốt.
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Đi tiểu vào bồn cầu nếu cần.
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MÀNG BỌC
NHỰA
Nhấc bệ ngồi bồn cầu lên. Phủ các tấm màng
bọc nhựa (ví dụ: Saran Wrap™) lên trên bàn cầu,
để phần giữa màng bọc hơi trũng xuống. Hạ bệ
ngồi bồn cầu xuống. Đi phân lên màng bọc nhựa.
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Một cách khác là dùng tô sạch hoặc bô nằm tiệt
trùng. Không để nước tiểu hoặc nước dính vào
mẫu phân.

Dùng thìa gắn sẵn với nắp lọ chứa để lấy phần
phân có máu hoặc lẫn nhớt/màu trắng (nhầy)
(nếu có) cho vào (các) lọ chứa. Không lấy quá
đầy (các) lọ chứa.
Lưu ý: Cho mẫu phân vào (các) lọ chứa trong
vòng 30 phút sau khi đi vệ sinh.

Title: Stool Collection Instructions - Vietnamese

7

(Các) lọ chứa có chất lỏng:
Đổ 2-3 thìa phân vào lọ cho đến khi chất lỏng
chạm đến vạch “FILL LINE”. Vặn chặt nắp và
lắc lọ chứa để trộn đều.
Lọ chứa sạch và rỗng:
Đổ phân vào đến vạch “FILL LINE”. Vặn
chặt nắp.

Rửa tay bằng xà phòng và nước.
Viết Họ Tên, Ngày Sinh hoặc Số Thẻ Bảo Hiểm
Y Tế, cũng như Ngày Giờ lấy mẫu lên trên mỗi lọ
chứa.
Đặt (các) lọ chứa vào (các) túi nhựa và đóng kín
túi.

Mang (các) lọ chứa trở lại phòng thí nghiệm
trong vòng 24 giờ sau khi lấy mẫu. Chậm trễ có
thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm. Bảo
quản lạnh cho đến khi mẫu bệnh phẩm được
mang tới phòng thí nghiệm.
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