
 

Colheita de Amostras de Fezes 
PARA MICROBIOLOGIA 

Instruções para o paciente 
(Instruções disponíveis noutros idiomas. Consulte www.lifelabs.com) 

 

Foi-lhe entregue um ou mais dos seguintes recipientes: Não deite fora o líquido.        
Meio de transporte para cultura de fezes, Cary Blair (líquido cor-de-rosa) Encha os recipientes fornecidos.  
Formalina com acetato de sódio (SAF) fixante, meio de transporte de fezes      
para ovos e parasitas (líquido transparente) 
Frasco transparente (sem líquido) 
 

 
 

1 Urine para a sanita, se necessário. 

  
2 Levante o assento da sanita. Coloque folhas de plástico 

de embrulho (p. ex., Saran Wrap™) sobre o rebordo da 
sanita, deixando uma ligeira depressão no centro. Baixe 
o assento da sanita. Evacue para o plástico de 
embrulho. 

 
 
 
 
 
 
 

 
3 Em alternativa, utilize uma bacia limpa ou uma 

arrastadeira esterilizada. Não deixe que a amostra de 
fezes entre em contacto com urina ou água. 

 
4 Utilizando a colher presa à tampa, coloque as áreas 

ensanguentadas ou viscosas/brancas (muco) das fezes 
(se existirem) no(s) recipiente(s).  Não encha 
demasiado o(s) recipiente(s).

 

 
5 No(s) recipiente(s) com líquido: adicione 2-3 colheres 

cheias de fezes até que o líquido atinja a marca “FILL 
LINE” (Linha de Enchimento). Aperte a(s) tampa(s). No 
recipiente TRANSPARENTE vazio (se fornecido): 
adicione fezes até atingir a marca “FILL LINE” (Linha de 
Enchimento) e aperte a tampa. 

 
6 Agite o(s) recipiente(s) contendo líquido para misturar o 

conteúdo. 

 

7 Lave as mãos com sabão e água. Escreva o nome, 
data de nascimento ou o nº do cartão de utente, bem 
como a data e hora da colheita, em cada um dos 
recipientes. Coloque o(s) recipiente(s) num saco de 
plástico e feche-o.  

 

8 Entregue o(s) recipiente(s) no laboratório no prazo 
máximo de 24 horas após a colheita. Os atrasos podem 
afectar os resultados do teste. Até que as amostras 
possam ser entregues no laboratório, conserve-as da 
seguinte forma: 

       CULTURA (líquido cor-de-rosa) – refrigeradas 
       SAF (líquido transparente) – à temperatura ambiente 
       TRANSPARENTE (sem líquido) - refrigeradas 

PLÁSTICO 
 

 

 

OU 

Issued: 18-Nov-2016 Doc # 6471 Ver: 5.0 Portuguese Translation  - Page 1 of 1  
For Inquiries, contact LifeLabs Customer Care Centre  1-877-849-3637  Printed copies are uncontrolled. 

 


	On vous a fourni un ou plusieurs des contenants suivants :
	یک یا چند ظرف زیر به شما داده شده است:
	आपको नीचे बताए गए में से एक या ज़्यादा डिब्बियाँ दी गई हैं:
	검사자에게는 다음 용기가 하나 이상 제공되었습니다.
	ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਡੱਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
	Se le han suministrado uno o más de los siguientes recipientes:
	已为您提供下面的一个或多个容器：       不要弃去液体。
	装满所有提供的容器。
	Cary Blair氏粪培养运送培养基 （粉色液体）
	固定用 SAF，粪便运送培养基（寄生虫及虫卵检测用） （透明液体）
	干净小瓶 （无液体）
	Phương Tiện Vận Chuyển Mẫu Nuôi Cấy Phân, Cary Blair (Chất Lỏng Màu Hồng)

