
 

ਟਟੱੀ ਦ ੇਨਮਨੇੂ ਲੈਣੇ 
ਜੀਵਾਣੂ-ਿਵਿਗਆਨ ਲਈ 

ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਿਨਰਦਸ਼ੇ 
(ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੂਜੀਆ ਂਭਾਸ਼ਾਵਾ ਂਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। www.lifelabs.com ਦਖੇ)ੋ 

 

ਤੁਹਾਨੂ ੰਹਠੇਾ ਂਦਿੱਸਆ ਂਿਵਚੱ� ਇਕੱ ਜਾ ਂਵਧੱ ਡਬੱੀਆ ਂਿਦਤੱੀਆ ਂਗਈਆ ਂਹਨ:     
        ਟੱਟੀ ਕਲਚਰ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਿਧਅਮ, ਕੈਰੀ ਬਲੇਅਰ (ਗੁਲਾਬੀ ਤਰਲ)   
ਤਰਲ ਨੂ ੰਸੁਟੱ ੋਨਹ�।        ਿਫਕਸਿੇਟਵ SAF, ਓਵਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਲਈ ਟੱਟੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਿਧਅਮ (ਸਾਫ਼ ਤਰਲ) 
ਿਦਤੱੀਆ ਂਗਈਆ ਂਸਾਰੀਆ ਂਡਬੱੀਆ ਂਭਰ।ੋ     ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੀ (ਕੋਈ ਤਰਲ ਨਹ�)   

 

 
1 ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਇਲਟ ਿਵੱਚ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰੋ। 

  
2 ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਚੱੁਕੋ। ਪਲਾਸਿਟਕ ਸ਼ੀਟਾਂ (ਿਜਵ� ਿਕ Saran Wrap™) ਨੂੰ 

ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਕਟੋਰੇ 'ਤੇ ਰਖੱੋ, ਿਵਚਕਾਰ� ਥੋੜਹ੍ਾ ਝੁਿਕਆ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਿਦਓ। 
ਟਾਇਲੇਟ ਸੀਟ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਰਖੱ।ੋ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਟੱਟੀ ਕਰੋ। 

 
 
 
 
 
 
 

3 ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਕਸੇ ਸਾਫ਼ ਿਪਆਲੇ ਜਾਂ ਜੀਵਾਣੂਹੀਣ ਬੈਡਪੈਨ (ਿਬਮਾਰ 
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਟੱਟੀ ਲਈ ਭਾਂਡੇ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰ।ੋ ਿਪਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੱਟੀ ਨਾਲ 
ਨਾ ਛੂਹਣ ਿਦਓ। 
 

 
4 ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਮਚ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੱਟੀ ਦੇ ਖ਼ਨੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਂ 

ਪਤਲੇ/ਸਫੇਦ (ਲੇਸਦਾਰ) ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ (ਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ) ਡੱਬੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ। 
ਡੱਬੀ(ਡੱਬੀਆਂ) ਨੂੰ ਲੋੜ ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਭਰੋ। 

 
5 ਤਰਲ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ(ਡੱਬੀਆਂ) ਿਵੱਚ: ਟੱਟੀ ਦੇ 2-3 ਚਮਚ ਪਾਉ ਜਦ� ਤਕ ਤਰਲ 

"ਭਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ" ਤਕ ਨਾ ਪਹੰੁਚ ਜਾਵੇ। ਢੱਕਣ (ਢੱਕਣਾਂ) ਨੂੰ ਕੱਸ ਿਦਓ। ਖ਼ਾਲੀ 
ਸਾਫ਼ ਡੱਬੀ ਿਵੱਚ (ਜੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ): ਟੱਟੀ ਨੂੰ "ਭਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ" ਤਕ ਭਰੋ 
ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਨੂੰ ਕੱਸ ਿਦਓ। 

 
6 ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ(ਡੱਬੀਆਂ) ਨੂ ੰਿਹਲਾਓ। 

 

 
7 ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਡੱਬੀ 'ਤੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਿਮਤੀ 

ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਿਲਖੋ। 
ਡੱਬੀ(ਡੱਬੀਆਂ) ਨੂੰ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਬੈਗ (ਬੈਗਾਂ) ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ।  

 

 
8 ਨਮੂਨਾ ਲੈਣ ਦੇ 24 ਘਟੰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਬੀ(ਡੱਬੀਆਂ) ਨੂੰ ਪਰ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ 

ਿਲਆਓ। ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤਕ 
ਨਮੂਿਨਆਂ ਨੂੰ ਪਰ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ 
ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਿਰਤ ਕਰੋ: 
ਕਲਚਰ (ਗੁਲਾਬੀ ਤਰਲ) - ਿਫਰ੍ਜ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ੋ
SAF (ਸਾਫ਼ ਤਰਲ) – ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ 
ਸਾਫ਼ (ਕੋਈ ਤਰਲ ਨਹ�) - ਿਫਰ੍ਜ ਿਵੱਚ ਰੱਖ ੋ

ਪਲਾਸਿਟਕ 
ਦੀ ਸ਼ੀਟ 

  

ਜਾਂ 
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	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)

