
6 مرحله ساده برای نمونه گیری مدفوع
6 simple steps to collect your bowel motion sample (Farsi)

پزشکتان از شما خواسته است تا آزمايشی ساده و فوری به نام آزمايش ايمنوهيستوشيميايی 
مدفوع )qFIT( انجام دهيد زيرا مشکالت معده و روده داريد که بايد معاينه شود.

می توانيد اين آزمايش را در منزل انجام دهيد و بايد نمونه دفع روده )مدفوع( را 
بگيريد که سپس مورد آزمايش قرار می گيرد تا پزشک شما بتواند اقدام بعدی را 

توصيه کند. 

آماده شدن مرحله 1 
شما به کيت آزمايش بعالوه دستمال توالت نياز داريد 

که در توالت يا ظرفی تميز قرار داده می شود تا نمونه 
مدفوع شما در آن قرار بگيرد.

نحوه نمونه گیری  مرحله 2 
 بسيار مهم است که نمونه مدفوع شما با آب توالت 

تماس نداشته باشد.
می توانيد اين کار را به صورت زير انجام دهيد:

قرار دادن چندين اليه دستمال توالت تا خورده در کاسه 	 
توالت )تصوير را ببينيد(

يا گرفتن نمونه در ظرفی تميز.	 

اگر نمونه مدفوع تان با آب تماس داشت، لطفاً از آن برای آزمايش استفاده نکنيد و دفعه بعد که بايد 
به توالت برويد، دوباره امتحان کنيد. 
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مرحله 5
تاريخ نمونه گيری را روی برچسب روی کيسه 

سبز بنويسيد. 

مرحله 6
کيت را دوباره در کيسه پالستيکی سبز قرار دهيد و آن 
را فشار دهيد تا بسته شود. در اسرع وقت )طی 7 روز 
از تحويل کيت آزمايش( آن را به پزشک عمومی خود 

برگردانيد.

جمع آوری نمونه مرحله 3 

حتما نمونه را با دقت بردارید  مرحله 4 
مراقب باشيد فقط انتهای قلم با نمونه پوشيده شود )از پوشاندن بقيه قلم با نمونه خودداری کنيد(. 
زمانی که اين کار را انجام داديد، قلم را در لوله قرار دهيد و آن را در جهت عقربه های ساعت 

بچرخانيد تا محکم بسته شود. اين کار را فقط يک بار انجام دهيد.

اگر مقداری از نمونه از کيت خارج شود، آزمايشگاه 
قادر به انجام آزمايش نخواهد بود.

اگر اين اتفاق برايتان افتاد، لطفاً با جراح عمومی 
خود تماس بگيريد و کيت جديد دريافت کرده و دوباره 

شروع کنيد.

در کيت را با چرخاندن آن در جهت عکس عقربه 
ساعت باز کنيد و انتهای قلم را در نمونه بکشيد.

 اگر در مورد این آزمایش پرسشی داشتید، 
لطفاً با پزشک عمومی خود تماس بگیرید.


