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ਮਰੀਜ਼ ਾਂ ਲਈ ਹਿਦ ਇਤ ਾਂ 

Copan Fecal Swab ਸਵੈਬ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਹਿਦ ਇਤ ਾਂ 

ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਾਂ Copan Fecal Swab ਕੰਟੇਨਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।  

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੋਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨਰ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਇਆ ਹੈ (ਹੋਏ ਹਨ), ਤਾਾਂ ਹਦਾਇਤਾਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰ ੇਸੱੈਟ ਨ ੰ  ਵੇਖੋ। 

ਚੇਤਾਵਨੀ: ਤਰਲ ਕੈਰੀ-ਬਲੇਅਰ ਮੀਡੀਆ ਨ ੰ  ਨਾ ਧਨਗਲੋ ਅਤ ੇਨ  ਿੀ ਖਾਧਰਜ ਕਰੋ। 

 

1 ਜ਼ਰ ਰਤ ਪ੍ੈਣ 'ਤ ੇਟਾਇਲਟ ਧਵਚੱ ਧਪ੍ਸ਼ਾਬ ਕਰ।ੋ 
 
 
 
 
 

 
 

2 ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਚੁਕੱੋ।  ਪ੍ਲਾਸਧਟਕ ਰਪੈ੍ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ੀਟਾਾਂ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 

Saran Wrap™) ਨ ੰ  ਟਾਇਲਟ ਬਾਊਲ ਦ ੇਉਪੱ੍ਰ ਰੱਖ,ੋ ਕੇਂਦਰ ਧਵੱਚ ਥੋੜਾ 

ਧਜਹਾ ਧ ਲੱਾ ਛੱਡ ਧਦਓ।  ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਨ ੰ  ਹੇਠਾਾਂ ਰਖੱੋ। ਪ੍ਲਾਸਧਟਕ ਰੈਪ੍ 

ਦੀਆਾਂ ਸ਼ੀਟਾਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕ ੇਸਟ ਲ ਪ੍ਾਸ ਕਰ।ੋ 

  
 

ਧਵਕਲਪ੍ਕ ਤਰੌ 'ਤ,ੇ ਇਕੱ ਸਾਫ਼ ਕਟੋਰ ੇਜਾਾਂ ਕੀਟਾਣਰੁਧਹਤ ਬੈਡੱਪ੍ੈਨ ਦੀ 

ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਧਪ੍ਸ਼ਾਬ, ਪ੍ਾਣੀ ਜਾਾਂ ਟਾਇਲਟ ਪ੍ੇਪ੍ਰ ਨ ੰ  ਸਟ ਲ ਦ ੇਨਮ ਨੇ ਨ ੰ  

ਛ ਹਣ ਨਾ ਧਦਓ।  

 
 
 
 
 

 

3 ਬੈਕ ਪ੍ੈਕਧਜਗੰ ਨ ੰ  ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੋਲਹੋ  ਅਤੇ ਸਵੈਬ ਨ ੰ  ਹਟਾ ਧਦਓ। ਸਵਬੈ ਨ ੰ  

ਧਨਸ਼ਾਨ ਵਾਲੇ ਧਹੱਸ ੇਦ ੇਉਪੱ੍ਰ ਹੀ ਪ੍ਕੜੋ।  
ਧਨਸ਼ਾਨਦਹੇੀ ਦ ੇਹਠੇਾਾਂ ਵਾਲੇ ਧਹਸੱੇ ਨ ੰ  ਨਾ ਛ ਹੋ ਧਕਉਾਂਧਕ ਇਸ ਨਾਲ ਨਮ ਨਾ 

ਦ ਧਸ਼ਤ ਹ ੋਜਾਵੇਗਾ।  

       

 

4 ਸਟ ਲ ਦ ੇਨਮ ਨੇ ਧਵਚੱ ਫਲੌਕਡ ਸਵਬੈ ਦੀ ਨੋਕ ਨ ੰ  ਪ੍ਾ ਕ ੇਅਤ ੇਘੰੁਮਾ ਕੇ 

ਥੋੜੀ ਧਜਹੀ ਸਟ ਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਸਟ ਲ ਦ ੇਖ ਨੀ, ਪ੍ਤਲੇ, ਜਾਾਂ ਤਰਲ ਧਹੱਸੇ 

ਦੀ ਹੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ।ੋ ਸਵੈਬ ਨ ੰ  ਪ੍ਡੈਲ ਜਾਾਂ ਸਕ ਪ੍ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੋ। 

ਸਟ ਲ ਦੀ ਧਜ਼ਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਨ ੰ  ਇਕਠੱਾ ਨਾ ਕਰ।ੋ 

5 ਧਟਊਬ ਧਵਚੱ ਸਵੈਬ ਨ ੰ  ਪ੍ਾਓ ਅਤੇ ਧਟਊਬ ਉਲਟੇ ਪ੍ਾਸ ੇਧਹਲਾਓ। 

ਧਨਸ਼ਾਨਦਹੇੀ ਵਾਲੇ ਥਾਾਂ ਤੋਂ ਸਵੈਬ ਨ ੰ  ਤੜੋ ਧਦਓ। ਕੈਪ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਹਿਅਤ 

ਤਰੀਕੇ ਨ ਲ ਕਸੱੋ ਅਤੇ ਹਮਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿਲ ਓ।  

ਅਧਿਕਤਮ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ; ਨਮ ਨੇ ਨ ੂੰ  ਹਜ਼ਆਦ  

ਨ  ਭਰੋ।

 

6 ਹੱਥਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪ੍ਾਣੀ ਨਾਲ ਿੋਵੋ। 

ਕੰਟਨੇਰ ਲੇਬਲ ਤੇ ਆਪ੍ਣ ੇਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਧਹਲਾ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਅਤ ੇ

ਜਨਮ ਧਮਤੀ ਜਾਾਂ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਉਸੇ ਫਾਰਮੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋਏ ਧਲਖੋ 

ਧਜਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ID 'ਤ ੇਹੋਵੇ। 

ਕੰਟਨੇਰ ਲੇਬਲ 'ਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਧਮਤੀ ਅਤ ੇਸਮਾਾਂ ਧਲਖੋ। 

ਕੰਟਨੇਰ ਨ ੰ  ਪ੍ਲਾਸਧਟਕ ਬਗੈ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰਖੱੋ।  

 

7 ਨਮ ਨੇ ਨ ੰ  ਫਧਰਜੱ ਧਵਚੱ ਰਖੱੋ ਅਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦ ੇਉਸ ੇਧਦਨ ਲੈਬ 

ਧਵੱਚ ਵਾਪ੍ਸ ਕਰ ਧਦਓ। ਜਕੇਰ ਨਮ ਨਾ ਰਾਤ ਨ ੰ  ਇਕਠੱਾ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਾਂ ਸਵੇਰ ੇਧਜਨੰੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਲੈਬ ਧਵੱਚ ਵਾਪ੍ਸ ਪ੍ਾਓ। ਦੇਰੀ ਟੈਸਟ ਦ ੇ

ਨਤੀਧਜਆਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ਰਭਾਧਵਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 

 

  

 


