PERSIAN

ﭼﮕوﻧﮕﯽ ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوﻧﮥ ﻣدﻓوع

How to collect a stool sample

 ﮐﺷت و ﺣﺳﺎﺳﯾت
 اﻧﮕﻠﮭﺎ و ﺗﺧم اﻧﮕﻠﮭﺎ

Culture and Sensitivity
Ova and Parasites

ﻟوازم ﻣورد ﻧﯾﺎز ﺷﻣﺎ
 ﯾﮏ ظرف ﺧﺎﻟﯽ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽﻣواد ﻏذاﺋﯽ ﯾﺎ

آﻧﭼﮫ ﻣﺎ ﺑﮫ ﺷﻣﺎ ﻣﯾدھﯾم
 ظرف ﻧﻣوﻧﮥ اﺳﺗرﯾل ﺷده ظرف ﻧﻣوﻧﮫ ﺣﺎوی ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧﻧدهSAF

 -ﻟﻔﺎف ﻧﺎزک ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ

 ﯾﮏ ﻗطﻌﮫ ﭼوب ﮐﯾﺳﮥ ﻧﻣوﻧﮥ ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ )ﺑﯾوھزارد(

ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوﻧﮫ
 .1ﺑر روی ھر ﯾﮏ از ظروف ﻧﻣوﻧﮫ ﻧﺎم ﮐﺎﻣل و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻟد ﺧود را ﺑﻧوﯾﺳﯾد.
 .2اول ادرار ﮐﻧﯾد و ﺳﭘس ﺑرای ﮔرﻓﺗن ﻧﻣوﻧﮥ ﻣدﻓوع آﻣﺎده ﺷوﯾد.
 .3زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﻋﻣل دﻓﻊ را اﻧﺟﺎم ﻣﯾدھﯾد ،ﻣﻘداری از ﻣدﻓوع را ﺑﮫ روش زﯾر
ﺑردارﯾد:
• ﻧﮕﮫ داﺷﺗن ظرف ﺧﺎﻟﯽ ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﻣواد ﻏذاﺋﯽ در زﯾر ﻣﻘﻌد ،ﯾﺎ
• ﮔذاﺷﺗن ﻟﻔﺎف ﭘﻼﺳﺗﯾﮑﯽ ﺑر روی طوﻗﮥ داﺧﻠﯽ ﺗواﻟت
 .4ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﭘس از ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوﻧﮫ ،از ﻗطﻌﮫ ﭼوب ﺑرای اﻧﺗﻘﺎل ﻣﻘداری از
ﻣدﻓوع ﺑﮫ داﺧل ظرف ﻧﻣوﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده ﮐﻧﯾد.
• ظرف ﻧﻣوﻧﮥ اﺳﺗرﯾل -ﺑﮫ اﻧدازۀ ﯾﮏ ﻗﺎﺷق ﻏذاﺧوری از
ﻣدﻓوع را داﺧل ظرف ﺑرﯾزﯾد )ﯾﺎ ﺑﮫ اﻧدازۀ ﯾﮏ ﮔردو(
•

ظرف ﻧﻣوﻧﮥ ﺣﺎوی ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧﻧده  - SAFﺗﺎ ﺧط روی ظرف
را ﭘر ﮐﻧﯾد)زﯾﺎدﺗر ﻧرﯾزﯾد( .ﻧﻣوﻧﮫ را ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻗﺎﺷق ﻣﺗﺻل
ﺑﮫ درظرف ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ داﺧل آن ﻣﺧﻠوط ﮐﻧﯾد.

وﻗﺗﯾﮑﮫ ﻧﻣوﻧﮥ ﻣدﻓوع را
ﺑرﻣﯾدارﯾد ،ﺳﻌﯽ ﮐﻧﯾد ھﻣراه ﺑﺎ
ادرار ﻧﺑﺎﺷد.
ﻧﻣوﻧﮥ ﻣدﻓوع را از داﺧل ﺗواﻟت
ﺟﻣﻊ ﻧﮑﻧﯾد و ﻧﮕذارﯾد ﻧﻣوﻧﮫ ﺑﺎ
داﺧل ﮐﺎﺳﮥ ﺗواﻟت ﺗﻣﺎس ﭘﯾدا ﮐﻧد.

از ظرف ﻧﻣوﻧﮥ ﺗﺛﺑﯾت ﮐﻧﻧده
 ،SAFﻣﺎﯾﻌﯽ را دور ﻧرﯾزﯾد ﯾﺎ
از آن ﺧﺎرج ﻧﮑﻧﯾد.

در ھر ﯾﮏ از ظرﻓﮭﺎ را ﻣﺣﮑم ﺑﺑﻧدﯾد.
ِ .5
 .6ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻧﻣوﻧﮥ ﻣدﻓوع را در داﺧل ﺗواﻟت ﺑرﯾزﯾد .ھﻣﮥ وﺳﺎﺋﻠﯽ را ﮐﮫ ﺑرای ﺟﻣﻊ
آوری ﻧﻣوﻧﮥ ﻣدﻓوع از آﻧﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده ﮐرده اﯾد در داﺧل ﯾﮏ ﮐﯾﺳﮫ ﮔذاﺷﺗﮫ و در
آﺷﻐﺎل ﺑﯾﻧدازﯾد.
 .7دﺳﺗﺎن ﺧود را ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑون ﺑﺷوﺋﯾد.
 .8ﺑر روی ظروف ﻧﻣوﻧﮫ ﺗﺎرﯾﺦ و زﻣﺎن ﺟﻣﻊ آوری ﻧﻣوﻧﮫ را ﯾﺎدداﺷت ﮐﻧﯾد.
 .9ظرف ھﺎی ﻧﻣوﻧﮫ را در داﺧل ﮐﯾﺳﮥ ﺧطر زﯾﺳﺗﯽ)ﺑﯾوھزارد( ﺑﮕذارﯾد.
 .10ظرف ﻣدت  2ﺳﺎﻋت ﻧﻣوﻧﮫ را ﺑﮫ ازﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑرﺳﺎﻧﯾد.

ﻧﻣﯾﺗواﻧﯾد ظرف  2ﺳﺎﻋت ﻧﻣوﻧﮫ
را ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه ﺑرﺳﺎﻧﯾد؟
ﻧﻣوﻧﮫ را در ﯾﺧﭼﺎل ﺑﮕذارﯾد .در
اﺳرع وﻗت ﻧﻣوﻧﮫ را ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎه
ﺑرﺳﺎﻧﯾد.
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