ਟੱਟੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈ ਣੇ

ਜੀਵਾਣੂ -ਿਵਿਗਆਨ ਲਈ

ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਿਨਰਦੇਸ਼

(ਿਨਰਦੇਸ਼ ਦੂ ਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। www.lifelabs.com ਦੇਖ)ੋ

ਤੁ ਹਾਨੂ ੰ ਹੇਠਾਂ ਦੱਿਸਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਡੱਬੀਆਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ:
ਤਰਲ ਨੂ ੰ ਸੁਟ
ੱ ੋ ਨਹ�।
ਿਦੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਭਰੋ।
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ਿਫਕਸੇਿਟਵ SAF, ਓਵਾ ਅਤੇ ਪੈਰਾਸਾਈਟਸ ਲਈ ਟੱਟੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਿਧਅਮ (ਸਾਫ਼ ਤਰਲ)
ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੀ (ਕੋਈ ਤਰਲ ਨਹ�)

5

ਤਰਲ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ(ਡੱਬੀਆਂ) ਿਵੱਚ: ਟੱਟੀ ਦੇ 2-3 ਚਮਚ ਪਾਉ ਜਦ� ਤਕ ਤਰਲ
"ਭਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ" ਤਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਢੱਕਣ (ਢੱਕਣਾਂ) ਨੂ ੰ ਕੱਸ ਿਦਓ। ਖ਼ਾਲੀ
ਸਾਫ਼ ਡੱਬੀ ਿਵੱਚ (ਜੇ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ): ਟੱਟੀ ਨੂ ੰ "ਭਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ" ਤਕ ਭਰੋ
ਅਤੇ ਢੱਕਣ ਨੂ ੰ ਕੱਸ ਿਦਓ।
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ਸਮੱਗਰੀ ਨੂ ੰ ਿਮਲਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ(ਡੱਬੀਆਂ) ਨੂ ੰ ਿਹਲਾਓ।
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ਹੱਥਾਂ ਨੂ ੰ ਸਾਬਣ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਵੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਡੱਬੀ 'ਤੇ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਿਮਤੀ
ਜਾਂ ਿਸਹਤ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਣ ਦੀ ਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਿਲਖੋ।
ਡੱਬੀ(ਡੱਬੀਆਂ) ਨੂ ੰ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੇ ਬੈਗ (ਬੈਗਾਂ) ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ।
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ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੱਬੀ(ਡੱਬੀਆਂ) ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਵਾਪਸ
ਿਲਆਓ। ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਿਜਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦ� ਤਕ
ਨਮੂਿਨਆਂ ਨੂ ੰ ਪਰ੍ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਿਵੱਚ ਨਹ� ਿਲਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂ ੰ ਹੇਠਾਂ
ਿਲਖੇ ਅਨੁ ਸਾਰ ਭੰਡਾਿਰਤ ਕਰੋ:
ਕਲਚਰ (ਗੁਲਾਬੀ ਤਰਲ) - ਿਫਰ੍ ਜ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ
SAF (ਸਾਫ਼ ਤਰਲ) – ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ
ਸਾਫ਼ (ਕੋਈ ਤਰਲ ਨਹ�) - ਿਫਰ੍ ਜ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ

ਜੇ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟਾਇਲਟ ਿਵੱਚ ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰੋ।

ਪਲਾਸਿਟਕ
ਦੀ ਸ਼ੀਟ
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ਟੱਟੀ ਕਲਚਰ ਆਵਾਜਾਈ ਮਾਿਧਅਮ, ਕੈਰੀ ਬਲੇ ਅਰ (ਗੁਲਾਬੀ ਤਰਲ)

ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂ ੰ ਚੁੱਕੋ। ਪਲਾਸਿਟਕ ਸ਼ੀਟਾਂ (ਿਜਵ� ਿਕ Saran Wrap™) ਨੂ ੰ
ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਕਟੋਰੇ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਿਵਚਕਾਰ� ਥੋੜਹ੍ਾ ਝੁ ਿਕਆ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਿਦਓ।
ਟਾਇਲੇ ਟ ਸੀਟ ਨੂ ੰ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ।ੋ ਪਲਾਸਿਟਕ ਦੀ ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਟੱਟੀ ਕਰੋ।

ਜਾਂ
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ਿਵਕਲਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਿਕਸੇ ਸਾਫ਼ ਿਪਆਲੇ ਜਾਂ ਜੀਵਾਣੂ ਹੀਣ ਬੈਡਪੈਨ (ਿਬਮਾਰ
ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਟੱਟੀ ਲਈ ਭਾਂਡੇ) ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੋ। ਿਪਸ਼ਾਬ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂ ੰ ਟੱਟੀ ਨਾਲ
ਨਾ ਛੂ ਹਣ ਿਦਓ।

ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚਮਚ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟੱਟੀ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਂ
ਪਤਲੇ /ਸਫੇਦ (ਲੇ ਸਦਾਰ) ਖੇਤਰਾਂ ਨੂ ੰ (ਜੇ ਮੌਜਦ
ੂ ਹੋਣ) ਡੱਬੀ ਿਵੱਚ ਰੱਖੋ।
ਡੱਬੀ(ਡੱਬੀਆਂ) ਨੂ ੰ ਲੋ ੜ ਤ� ਵੱਧ ਨਾ ਭਰੋ।
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