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عيّنة جرثومة المعدة (هليكوباكتر) من البراز )(HepyNhO
يمكنك الحصول على لوازم العيّنة من مركز HUS
•
•
•

إن االسهال في البراز غير صالح للعيّنة.
ّ
ال يمكن استخدام بعض االدوية قبل اخذ العيّنة .الرجاء االطالع على الفقرة الخاصة باالدوية الممنوعة.
مالحظة! احتفظ بانبوب العيّنة بعيدا عن متناول االطفال .يحتوي االنبوب على Guandine thiocyanate
الرجاء اال ّطالع على فقرة التوجيهات.

اخذ عيّنة البراز
.1
.2
.3
.4

ضع عيّنة البراز مثال في صحن كرتون (صالح لالستعمال مرة واحدة).
ّ
افتح سدّادة االنبوب الزرقاء الفاتحة وضع االنبوب في وضعيّة عامودية على مكان مسطح.
افتح الغالف وامسك بالعودة
ضع رأس العودة في البراز .ال تضع الكثير من البراز على رأس العودة .إن القليل منه كاف.

كمية كبية من البراز

كمية غير كافية من البراز

كمية كافية من البراز

 .5ضع العودة في سائل االنبوب واخلط جيداً.
 .6اخرج العودة من السائل وارمها في النفايات.
 .7اغلق االنبوب بالسدّادة الزرقاء بعناية.
 .8اكتب اسمك على الالصقة ،الرقم التعريفي ،تاريخ ووقت اخذ العيّنة.
 .9ضع االنبوب ذات السدّادة الزرقاء في كيس بالستيك .اغلق الكيس بعناية.
البراد حتى اليوم التالي.
 .10من المفضل احضار االنبوب الى المختبر في نفس اليوم .اذا لم تستطع احضاره في نفس اليوم ،احتفظ به في ّ
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االدوية الممنوعة
االدوية التي ال يمكن استخدامها قبل اسبوعين من اخذ العيّنة:
• المواد المانعة لمضخة البروتون ) :(proton pump inhibtorمثالً
Losec®, Omeprazol®, Meprazol®, Omestad®, Pantopratsoli®, Pantoprazol®,
Pantoprazole®, Somac®, Gasterix®, Lanrec®, Lansoprazol®, Lansoprozole®,
Lantil®, Lanvone®, Lanzo melt®, Zolt®, Pariet®, Rabeprazol®, Acidial®,
®Esomeprazol®, Nexium

االدوية التي ال يمكن استخدامها قبل اربعة اسابيع من اخذ الع ّينة:
• ادوية للتخلّص من جرثومة المعدة (هليكوباكتر) :مثالً Helipak A®, Helipak K
• االدوية المضادة للحيويات

التوجيهات في حال مالمسة سائل االنبوب ل:
الجلد:
•
•

الملوثة.
اخلع الثياب
ّ
أغسل الجلد تحت الماء المتدفّق وبمادة من ّ
ظفة لمدة  15-10دقيقة.

العيون:
•
•

اغسل عيونك تحت الماء المتدفّق لمدة  30-20دقيقة.
تطور االمر وظهرت عوارض االلتهاب في العيون ،كااللم او خلل في النظر ،اتّصل بالطبيب.
اذا ّ

الفم:
•
•
•

ال تحاول التقيّؤ.
اغسل فمك.
اشرب الماء (حوالي كوب).

عند الحاجة اتصل بمركز تعليمات التس ّمم .هاتف  09 471 977او 09 4711

لمعلومات اضافية
اذا كان لديك اي اسئلة ،يمكنك االتصال بهاتف خدمات  HUSعلى الرقم  09 471 86800من االثنين الى الجمعة
 . 15.30 – 7.30لالسف ال يمكن لهاتف الخدمات اعطاؤك النتائج المخبرية.
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