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Hướng dẫn bệnh nhân 

Lấy Phân Trẻ em trong Tã 
 
Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn đã yêu cầu mẫu phân. 
Để tạo được kết quả xét nghiệm trong phòng thí nghiệm có ý nghĩa, hãy thực hiện 
chính xác theo các hướng dẫn này. 
Lấy mẫu  
Có cung cấp lọ chứa lấy mẫu phân và bộ lấy nước tiểu của trẻ em. 
Không lấy mẫu trực tiếp từ tã vì nước tiểu, chất tẩy rửa và nước hoa sẽ làm ảnh hướng tới kết 
quả xét nghiệm. Hãy lấy phân vào tất cả các lọ chứa được cung cấp. 

1. Lót tã bằng màng bọc nhựa (ví dụ Saran Wrap ™). 
2. Đặt túi thu nước tiểu lên trẻ theo hướng dẫn đi kèm với túi. 
3. Đặt miếng tã lót nhựa cho trẻ. 
4. Trong vòng 30 phút một lần đi tiêu, lấy phân ra khỏi màng bọc nhựa. 
5. Dùng thìa gắn vào nắp, lấy phần phân có máu hoặc nhớt/trắng (nhầy) (nếu có) để 

vào (các) lọ chứa được cung cấp. Không lấy quá đầy (các) lọ chứa. 

• (Các) lọ chứa có chất lỏng: Thêm 2-3 thìa phân cho đến khi chất lỏng đến 
mức “FILL LINE” và vặn chặt nắp. Lắc để trộn. 

• Lọ chứa không có chất lỏng: Thêm phân cho đến mức “FILL LINE” và vặn 
chặt nắp. 

6. Lấy túi thu nước tiểu ra và vứt bỏ. 

Ghi nhãn   
1. Ghi nhãn lọ chứa gồm tên của bạn, ngày sinh và ngày lấy mẫu. 

Đóng gói  
1. Đặt lọ chứa vào túi được cung cấp và đóng kín túi một cách chắc chắn. 
2. Gấp một tờ giấy bất kỳ và đặt vào ngăn ngoài của túi vận chuyển mẫu. Điều này 

nhằm đảm bảo mẫu sẽ không bị rò rỉ trên tờ giấy. 

Bảo quản và Vận chuyển 
1. 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. Đến khi được mang trở lại 
phòng thí nghiệm, các mẫu được lưu trữ như sau: 
 

• NUÔI CẤY (chất lỏng màu hồng) – bảo quản lạnh 

• TRỨNG & KÝ SINH TRÙNG (chất lỏng trong) – nhiệt độ phòng 

• SẠCH (không có chất lỏng) - bảo quản lạnh 
 


