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 ما الذي سیتم تزویده لك  ماذا تحتاج إلیھ
وعاء طعام بالستیكي نظیف    -

 أووفارغ، 
 غالف بالستیكي  -

 حاویة معقمة لجمع العینة  -
 المثبت لجمع العینة SAFوعاء بمحلول  -
 مسحة برازیة (كوبان)  -
 عصا خشبیة صغیرة -
 كیس واقي من المخاطر البیولوجیة -

 لجمع العینة:
 .لجمع العینةأكتب أسمك بالكامل وتاریخ والدتك على كل وعاء  .1
 تبول أوالً ثم جّھز نفسك لجمع عینة البراز.  .2
 : خذ كمیة من البراز بإستخدام واحدة من الطرق التالیة عند التغوط .3

 أوإحمل حاویة طعام بالستیكیة فارغة أسفل مؤخرتك،  •
  ضع غطاءاً بالستیكیاً على تجویف المرحاض.   •

 بعد جمع العینة مباشرة، ضع كمیة من البراز في كل وعاء من أوعیة العینات التالیة:  .4
إستخدم عصا خشبیة صغیرة لجمع عینة البراز. ضع ما   – وعاء معقّم لجمع العینات •

 كبیرة (أو حجم حبة الجوز) من البراز في ھذا الوعاء.  طعام ملعقة  حجم یماثل
إستخدم الملعقة الملصقة بغطاء الوعاء.   – المثبت لجمع العینة SAFوعاء بمحلول  •

ملم (المبین  30ضع كمیة كافیة من البراز في ھذا الوعاء بحیث یصل السائل إلى خط 
على الوعاء). ال تملء الوعاء بكمیة زائدة. إستخدم الملعقة لخلط العینة في المحلول  

 السائل. 
. تأكد من أن یلمس  أدخل الطرف القطني إلى عینة البراز – مسحة برازیة (كوبان) •

الوعاء. قم بدوران   في مجمل الطرف في البراز. أدخل الطرف القطني من المسحة 
عصا المسحة لخلط البراز في المحلول السائل. أمسك عصا المسحة بإتجاه الوعاء  

  مستوى الخط األحمر.عند وأكسر العصا 
 أحكم إغالق أغطیة جمیع األوعیة (الحاویات). .5
 لخلط محتویاتھا.   SAFمحلول و المسحة البرازیة ت أوعیة حّرك بلطف محتویا .6
لجمع العینة في كیس  إستخدمتھاضع ما تبقى من عینة البراز في المرحاض. ضع جمیع األشیاء التي  .7

 بالستیكي وضع الكیس في القمامة. 
 إغسل یدیك بالصابون والماء.  .8
 أكتب تاریخ وزمان جمع العینة على حاویات العینة. .9

 حاویات العینات في كیس واقي من المخاطر البیولوجیة.ضع  .10
 أعد العینة إلى المختبر خالل ساعتین من جمعھا.  .11

حاول عدم مالمسة البول عند  
 أخذ عینة البراز. 

تأخذ عینة البراز من حوض  ال 
 المرحاض. 

تدع العینة بأن تلمس داخل   ال
 المرحاض.

ال تصب أو تسكب المحلول 
السائل في أي من أوعیة  

 SAFعینات محلول 
المثبت أو المسحة 

 البرازیة. 

ال یمكنك الوصول إلى المختبر 
؟ خالل ساعتین

ضع العینات في الثالجة.  
إلى المختبر في  إجلبھا

 أقرب وقت ممكن.
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