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(1 ) 1

ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﺧﻮن داﺧﻞ ﻣﺪﻓﻮع ﮐﮫ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎھﺪه ﻧﯿﺴﺖ )(F-hHb-O, 3813
actim™ Fecal Blood Test, Cat 30371EETAC, Cat 30372ETAC, Cat 30331ETAC
 .1ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺪﻓﻮع را در داﺧﻞ دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻮاﻟﺖ ﯾﺎ
ظﺮف ﺗﻤﯿﺰی ﻗﺮار دھﯿﺪ )ظﺮف ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف(.
 .2ﻟﻮﻟﮫ رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه )ﻟﻮﻟﮫ آزﻣﺎﯾﺶ( را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ و درب آن را
ﮐﮫ ﻣﯿﻠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﮫ آن وﺻﻞ اﺳﺖ ،در دﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻣﯿﻠﮫ
را در ﺟﺎھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﻣﺪﻓﻮع ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ دو ﺷﮑﺎف
ﯾﺎ درزی ﮐﮫ در اﻧﺘﮭﺎی ﻣﯿﻠﮫ ھﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮ ﺷﻮﻧﺪ )ﻋﮑﺲ .(1
 .3ﻣﺪﻓﻮع اﺿﺎﻓﯽ را ﻣﺜﻼً ﺑﺎ ﭘﺎک ﮐﺮدن ﻣﯿﻠﮫ ﺑﻮﺳﯿﻠﮫ دﺳﺘﻤﺎل
ﺗﻮاﻟﺖ ،از ﻣﯿﻠﮫ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ .ھﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﮫ ھﺮ دو ﺷﮑﺎف ﯾﺎ
درز ﺑﺎ ﻣﺪﻓﻮع ﭘﺮ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﻘﺪار ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ
)ﻋﮑﺲ .(2
ﺗﻮﺟﮫ! ﻧﻤﻮﻧﮫ زﯾﺎد ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫ زﯾﺎد ﺑﺰرگ
اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ را دﺷﻮار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
 .4ﻣﯿﻠﮫ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺑﺎ ﻓﺸﺎر دادن و رد ﮐﺮدن از ﻗﺴﻤﺖ
ﻣﺨﺮوطﯽ ﺑﮫ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﮫ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﺪ و ﺑﺎ
ﭼﺮﺧﺎﻧﺪن درب ﻟﻮﻟﮫ ،آن را ﺑﮫ دﻗﺖ ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ )ﻟﻮﻟﮫ ﻧﺒﺎﯾﺪ
ﭼﮑﮫ ﮐﻨﺪ و از ﺧﻮد ﭼﯿﺰی ﻋﺒﻮر دھﺪ( .ﻟﻮﻟﮫ را
ﺗﮑﺎن ﺑﺪھﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﺎ رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه داﺧﻞ ﻟﻮﻟﮫ
ﻣﺨﻠﻮط ﺷﻮد )ﻋﮑﺲ .(3
 .5ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﻮد و روز ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی را روی ﻟﻮﻟﮫ
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ .ھﺮ ﭼﮫ زودﺗﺮ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ،ﻟﻮﻟﮫ
را ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻮﯾﻞ دھﯿﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣﺎﯾﻊ
رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﮫ ﻣﺪت ﯾﮏ ھﻔﺘﮫ
)  7ﺷﺒﺎﻧﮫ روز( در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﮫ آزﻣﺎﯾﺶ در دﻣﺎی
ﯾﺨﭽﺎل ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﺗﻮﺟﮫ!
-

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،آﻧﮭﺎ را در روزھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﮫ را ﻧﺒﺎﯾﺪ در زﻣﺎن ﻗﺎﻋﺪﮔﯽ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﺎﯾﻊ داﺧﻞ ﻟﻮﻟﮫ رﻗﯿﻖ ﮐﻨﻨﺪه آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎده ﻧﮕﮭﺪارﻧﺪه  <0.1% NaN3در داﺧﻞ ﻣﺎﯾﻊ وﺟﻮد دارد.

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﮫ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﮫ اﯾﺪ اﯾﻦ راھﻨﻤﺎی ﺑﯿﻤﺎر را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﮫ ﺷﻤﺎ راھﻨﻤﺎﯾﯽ وﯾﮋه ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ اﯾﻦ راھﻨﻤﺎﯾﯽ ھﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻮارد را ﺑﮫ ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﻧﻤﻮﻧﮫ اطﻼع دھﯿﺪ.
ﭘﺰﺷﮏ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺘﺎرﺗﺎن ﺑﮫ ﺳﺆاﻻت ﺷﻤﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ ﯾﺎ ﺟﻮاب آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دھﺪ .آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﮫ ﭘﺮﺳﺶ ھﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﯽ دھﺪ.

