 6مرحله ساده برای نمونهگیری مدفوع

)6 simple steps to collect your bowel motion sample (Farsi

پزشکتان از شما خواسته است تا آزمایشی ساده و فوری به نام آزمایش ايمنوهيستوشيميايی
مدفوع ( )qFITانجام دهید زیرا مشکالت معده و روده دارید که باید معاینه شود.
می توانید این آزمایش را در منزل انجام دهید و باید نمونه دفع روده (مدفوع) را
بگیرید که سپس مورد آزمایش قرار میگیرد تا پزشک شما بتواند اقدام بعدی را
توصیه کند.
مرحله  1آماده شدن
شما به کیت آزمایش بعالوه دستمال توالت نیاز دارید
که در توالت یا ظرفی تمیز قرار داده میشود تا نمونه
مدفوع شما در آن قرار بگیرد.

مرحله  2نحوه نمونه گیری
بسیار مهم است که نمونه مدفوع شما با آب توالت
تماس نداشته باشد.
میتوانید این کار را به صورت زیر انجام دهید:
•قرار دادن چندین الیه دستمال توالت تا خورده در کاسه
توالت (تصویر را ببینید)
•یا گرفتن نمونه در ظرفی تمیز.
اگر نمونه مدفوعتان با آب تماس داشت ،لطفا ً از آن برای آزمایش استفاده نکنید و دفعه بعد که باید
به توالت بروید ،دوباره امتحان کنید.
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 /صفحه بعد را ببینید

مرحله 3

جمعآوری نمونه
در کیت را با چرخاندن آن در جهت عکس عقربه
ساعت باز کنید و انتهای قلم را در نمونه بکشید.

مرحله  4حتما نمونه را با دقت بردارید
مراقب باشید فقط انتهای قلم با نمونه پوشیده شود (از پوشاندن بقیه قلم با نمونه خودداری کنید).
زمانی که این کار را انجام دادید ،قلم را در لوله قرار دهید و آن را در جهت عقربههای ساعت
بچرخانید تا محکم بسته شود .این کار را فقط یک بار انجام دهید.
اگر مقداری از نمونه از کیت خارج شود ،آزمایشگاه
قادر به انجام آزمایش نخواهد بود.
اگر این اتفاق برایتان افتاد ،لطفا ً با جراح عمومی
خود تماس بگیرید و کیت جدید دریافت کرده و دوباره
شروع کنید.

مرحله 5
تاریخ نمونه گیری را روی برچسب روی کیسه
سبز بنویسید.
مرحله 6
کیت را دوباره در کیسه پالستیکی سبز قرار دهید و آن
را فشار دهید تا بسته شود .در اسرع وقت (طی  7روز
از تحویل کیت آزمایش) آن را به پزشک عمومی خود
برگردانید.

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

