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 مدفوع کشت باکتری راهنمائی بیمار برای گرفتن نمونه جهت 

 F -SalmVi (2608), F -BaktVi1 (3442) tai F -BaktVi3 (3584)درخواست: 

 وسایل نمونه گیری

 لوله حمل باکتری ها 

 ظرف نمونه گیری مدفوع 

 اتیکت ها برای مشخصات فرد 

 نمونه گیری

 پیش از مدفوع مثانه را باید خالی نمود )ادرار نباید وارد نمونه گردد(.  .0

یک لگنچه مخصوص ادرار کودکان خردسال، در ظرفی یکبار مصرف و باید مدفوع نمود )مثالً در  خشک و در یک ظرف تمیز .2

 یا ظرف مناسبی که با کیسه پالستیکی تمیز همچون کیسه فریزر پوشیده شده باشد(.

در تمام موارد معاینات ذکر شده در باال، مدفوع هم باید به داخل لوله حمل باکتری ها منتقل گردد و هم به داخل ظرف نمونه  .3

 به طریق زیر عمل کنید: گیری مدفوع.

 لوله حمل باکتری ها

o  را از قسمت باالئی لوله نمونه گیری خارج نمائید )این محافظ را می توانید بدور سر لوله محافظ پالستیکی

 بیاندازید(

o  ًدر قسمت خونی یا لزج آن.  سر پنبه ای میله نمونه گیری را به خوبی داخل مدفوع نمائید، ترجیحا 

o سر را در لوله نمونه گیری فشار دهید طوریکه سر پنبه ای آن در داخل ژل غوطه ور شده و  میله نمونه گیری

 لوله که در انتهای میله نمونه گیری قرار دارد لوله را بپوشاند. 

 ظرف نمونه گیری مدفوع

o  پر نمود. مدفوع را باید از تا نیمه ظرف نمونه گیری 

o  .درب ظرف را باید با دقت بست و مطمئن شد که ظرف چکه نمی کند 

 بنویسید اتیکترا در  سفرشماره شناسائی شخصی، تاریخ گرفتن نمونه و مشخصات نام،  .4

 ( در صورتی که در طی چند هفته گذشته سفر خارج نداشته اید، بنویسید سفر نداشته امEI MATKOJA .) 

 ر صورتی که در طی چند هفته  د( گذشته سفر خارج داشته اید، نام کشورMAA و تاریخ بازگشت به فنالند )

(PALUU PVM .را بنویسید ) 

استفاده نمائید. در هر دو این اتیکت ها تمام این مشخصات را همانند اتیکت های جداگانه از برای لوله و ظرف نمونه گیری 

 بچسبانید.  هم بنویسید. اتیکت ها را به بدنه لوله و ظرف نمونه گیری

لوله و ظرف نمونه گیری را در یک کیسه پالستیکی کوچک قرار دهید. در صورتی که برگه ارجاع به شما داده شده است، این  .5

 برگه را در داخل کیسه پالستیکی قرار ندهید. 

 نگهداری نمونه 

در به آزمایشگاه ببرید. نمونه گیری در دمائی مشابه دمای خانه یا دمای یخچال در همان روز باید را ها و برگه ارجاع احتمالی نمونه 

 صورتی که مجبورید نمونه را پیش از بردن به آزمایشگاه چندین ساعت نگهدارید، آن را در یخچال قرار دهید. 

 

 

 



 

 سؤاالت مربوط به نمونه گیری می توانید با این محل تماس بگیرید:در مورد 

  که این دستورالعمل را داده است آزمایشگاهی
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