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 دستورالعمل ھای مخصوص بیماران

 نمونھ گیری مدفوع برای کودکانی کھ از پوشک استفاده می کنند
 

 ارائھ کننده مراقبت ھای بھداشتی و درمانی شما درخواست یک نمونھ مدفوع کرده است.
 اجراء کنید. برای اینکھ نتیجھ آزمایش شما درست باشد، باید دستورات زیر را دقیقاً 

  تھیھ نمونھ
 بھ شما ظروف مخصوص نمونھ گیری مدفوع و یک کیت نمونھ گیری ادرار کودکان داده خواھد شد. 

لطفاً تمام   نمونھ را مستقیماً از پوشک برندارید چون ادرار، مواد تمیزکننده و عطری باعث اخالل در نتایج آزمایش خواھند شد.
 شده است را پر کنید.  ظروفی کھ در اختیار شما قرار داده

 ) بپوشانید. ™ Saran Wrapزیر پوشک را با یک لفاف پالستیکی (مانند  .1
 کیسھ نمونھ گیری ادرار را با رعایت دستورالعمل ھای ارائھ شده ھمراه کیسھ برای کودک قرار دھید.  .2
 پوشک دارای لفاف پالستیکی را برای کودک ببندید. .3
 دفوع را از لفاف پالستیکی بردارید. دقیقھ از کار کردن شکم، م 30ظرف مدت  .4
با استفاده از قاشق متصل بھ درپوش، قسمت ھای خون آلود یا شل/سفید (مخاط) مدفوع (در صورت وجود) در ھر   .5

 ظرف ھا را بیش از حد پر نکنید. ظرف ارائھ شده قرار دھید.

بھ "خط پر شدن" برسد و سپس  قاشق پر مدفوع اضافھ کنید تا اینکھ مایع   3تا   2 ظرف(ھای) محتوی مایع: •
 تکان دھید تا مخلوط شود.  درپوش را محکم ببندید.

 تا "خط پر شدن" مدفوع اضافھ کرده و سپس درپوش را محکم ببندید. ظرف بدون مایع: •
 کیسھ نمونھ گیری ادرار را برداشتھ و دور بیاندازید.  .6

   برچسب زدن
 وی برچسب نوشتھ و روی ھر ظرف بچسبانید. نام کودک، تاریخ تولد او و تاریخ تھیھ نمونھ را ر  .1

  بستھ بندی
 ظرف را در پاکت ارائھ شده قرار داده و در پاکت را محکم ببندید. .1
با این کار مطمئن می شوید کھ نمونھ   اوراق و برگھ ھا را تا کرده و در جیب بیرونی پاکت ارسال نمونھ بگذارید. .2

 بروی برگھ ھا و اوراق نشت نخواھد کرد. 

 نگھداری و ارسال 
  ساعت از تھیھ نمونھ بھ آزمایشگاه برگردانید. 24ظرف(ھا) را در مدت  .1

تا زمانی کھ نمونھ ھا را بھ آزمایشگاه می آورید، بھ ترتیب   ھرگونھ تأخیر می تواند بر نتایج آزمایش اثر سوء بگذارد.
 زیر نگھداری کنید: 

 
 در یخچال بگذارید –کشت (مایع صورتی)  •

 در دمای اتاق نگھداری کنید  –ل (مایع شفاف) تخمک و انگ •

 در یخچال بگذارید  –تمیز (بدون مایع)  •
 


