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 ھای بیمار دستورالعمل

 TB/AFBیا  C&S -خلط سینھ 

] درخواست کرده است. برای  xگذاری شده در زیر [ھای بھداشتی شما نمونھ خلط سینھ را برای آزمایش(ھای) عالمت دھنده مراقبت ارائھ
 ھا را دقیقاً دنبال کنید. اطمینان از صحت نتیجھ آزمایش، این دستورالعمل 

 

 C&Sآزمایش  [  ] 

 آوری شود: _____________ ھای خلطی کھ باید جمع تعداد نمونھ  TB/AFBآزمایش   ]  [  
 

 

 
 گیری  نمونھ 
ھای دیگر  ھایی کھ در زمان ھای خلط سینھ مربوط بھ اول صبح و قبل از خوردن یا نوشیدن باشد؛ با این حال نمونھ بھتر است نمونھ  .1

 اند نیز قابل قبول ھستند. آوری شده روز جمع 

"  C&Sھا باال بیاید.   خلط را درون ظرف ارائھ شدخ برای آزمایش " قی بکشید، سپس با شدت سرفھ کنید تا خلط از شش نفس عمی  .2
 آوری شود. لیتر خلط جمع میلی   10بریزید.  این کار را بھ تعداد کافی تکرار کنید تا زمانی 

تنھا آب دھان خود را درون ظرف بریزید، نمونھ  در صورتی کھ بدون سرفھ عمیق،   -: خلط ھمان بزای یا آب دھان نیست نکتھ
 خوبی نخواھید داشت. 

 درب ظرف را محکم ببندید. .3
 

 گذاری برچسب 

 گیری بچسبانید.روی ظرف برچسبی حاوی نام و تاریخ تولد خود و تاریخ نمونھ  .1

 بندی  بستھ 

ھر کیسھ پالستیکی بایستی تنھا حاوی یک  ھای ارائھ شده قرار داده و درب کیسھ را محکم ببندید. ظرف را درون یکی از کیسھ  .1
 نمونھ باشد.

تمام کاغذھا و اوراق مربوطھ را تا زده و در جیب خارجی کیسھ حمل نمونھ قرار دھید. این کار موجب اطمینان از عدم نشت  .2
 شود.  نمونھ و ریختن آن روی کاغذھا می 

 

 نگھداری و انتقال 

گیری بھ آزمایشگاه تحویل دھید.  اگر نمونھ را در شب گرفتید، آن را اول صبح  ھنمونھ را خنک نگھ دارید و در ھمان روز نمون  .1
 بھ آزمایشگاه تحویل دھید.   تأخیر ممکن است بر نتیجھ آزمایش اثر منفی بگذارد. 

ار داده و ھمھ  آنھا را در یخچال قر 3توانید ھر روز یک نمونھ را بھ آزمایشگاه تحویل دھید یا ھر اید، می اگر چندین نمونھ گرفتھ .2
 گیری بھ آزمایشگاه تحویل دھید. ساعت پس از آخرین نمونھ 24آنھا را با ھم ظرف حداکثر 

 


