
ی جمع آوری نمونھ مدفوع  شیوه
 کشت و حساسیت     تخمک ھا و انگل ھا     نھا ی پُرفر ،یچرب  ھاش، یپ تھا،ی الکترول

 آنچھ ما بھ شما می دھیم  آنچھ نیاز دارید 
یک ظرف غذای پالستیکی    -

یا خالی و تمیز، 
 لفاف پالستیکی  -

 ظرف نمونھ استریل  -
 SAFظرف نمونھ پایدارکننده  -
 (کوپان) نمونھ بردار مدفوع  -
 یک سیخ چوبی  -
 کیسھ نمونھ مواد خطرناک -

 : برای نمونھ برداری
 .نام کامل و تاریخ تولد خود را روی تمام ظروف نمونھ برداری بنویسید .1
 .ابتدا ادرار کنید، سپس برای نمونھ برداری از مدفوع خود آماده شوید .2
 : مدفوع را برداریددر حین انجام عمل دفع، بھ یکی از این روش ھا مقداری از  .3

یا  یک ظرف پالستیکی غذای خالی را زیر مقعد خود نگھ دارید، •
 .  یک لفاف پالستیکی را دور حلقھ سنگ توالت قرار دھید •

بالفاصلھ پس از برداشت نمونھ، مقداری از مدفوع را داخل ھرکدام از این ظروف نمونھ قرار   .4
 :دھید
بھ  از سیخ چوبی برای برداشت کمی مدفوع استفاده کنید. -ظرف نمونھ استریل •

اندازه یک قاشق غذاخوری (یا یک عدد گردو) از مدفوع را داخل این ظرف  
 . بگذارید

 .از قاشق موجود روی درب ظرف استفاده کنید -  SAFظرف نمونھ پایدارکننده  •
  ML 30خط مقداری از مدفوع را داخل این ظرف بگذارید تا مایع داخل آن بھ 

از قاشقک برای ترکیب   ظرف را بیش از حد پر نکنید. (عالمت روی ظرف) برسد.
 .کردن نمونھ با مایع استفاده کنید

. نوک دارای پنبھ را داخل نمونھ مدفوع وارد کنید  -نمونھ بردار مدفوع (کوپان)  •
نمونھ بردار نوک پنبھ دار  مطمئن شوید کھ تمام سطح آن با مدفوع تماس داشتھ باشد.

دستھ نمونھ بردار را بچرخانید تا مدفوع با مایع واسط مخلوط  را وارد لولھ کنید.
  .دستھ نمونھ بردار را بھ لولھ بچسبانید و دستھ را از محل خط قرمز بشکنید شود.

 .درب تمام ظرف ھا را محکم کنید .5
 . تکان دھیدبھ آرامی  را SAFبرای ترکیب محتویات، ظروف نمونھ بردار مدفوع و  .6
ھر وسیلھ ای را برای جمع آوری نمونھ استفاده  باقیمانده نمونھ مدفوع را درون توالت بریزید. .7

 . کرده اید در یک کیسھ پالستیکی قرار دھید و در سطل زبالھ بیندازید
 . دستھای خود را با آب و صابون بشویید .8
 . تاریخ و زمان جمع آوری را روی ظروف نمونھ بنویسید .9

 .نمونھ را داخل کیسھ زبالھ مواد خطرناک بیندازیدظروف  .10
 .ساعت بھ آزمایشگاه برگردانید 2نمونھ ھا را ظرف مدت  .11

سعی کنید در ھنگام جمع  
آوری نمونھ مدفوع ھیچ 

مقداری ادرار با آن  
 .مخلوط نشود

نمونھ مدفوع را از داخل  
 .برنداریدسنگ توالت 

کھ نمونھ با داخل   نگذارید
سنگ توالت تماس داشتھ 

 .باشد

ھیچ مقداری از مایع  نگذارید
ظروف نمونھ برداری 

بیرون  SAFمدفوع و 
 .بریزد

نمی توانید نمونھ ھا را ظرف  
ساعت بھ   2مدت 

 ؟آزمایشگاه برسانید
نمونھ ھا را داخل یخچال نگھ 

بھ محض آنکھ  دارید.
توانستید نمونھ ھا را  

 . بیاورید
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