تعليمات للمريض
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عينة الطفيليات بالبراز
Ulosteen parasiittinäyte
يمكنكم أن تحصلوا على لوازم أخذ العينة من أقرب مختبر هوسالب )(HUS

طاس مقوس أو ما يشابهه (كصحن لالستعمال مرة واحدة مثالً).
 3-1أوعية عينات فيها مادة الفورمالين (تحذير :مادة سامة ،أنظر التعليمات).
أكياس بالستيكية قابلة للغلق والصقات كتابة االسم.

أخذ عينة البراز
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تبرز مختلفة.
خذوا كل عينة في أيام مختلفة أو على األقل في عدة مرات ّ
خذوا العينة في الطاس المقوس أو ما يشابهه كصحن لالستعمال مرة واحدة مثالً.
خذوا بواسطة الملعقة المثبتة على غطاء وعاء العينة قطعة بقدر رأس الخنصر بحيث يتم جمع العينة من جزء البراز األكثر مخاطية
وتلوثا بالدم أو من األجزاء األجزاء الشاذة من البراز.
اخلطوا البراز بالفورمالين الموجود في الوعاء بحيث يصبح كتلة متجانسة كقوام العصيدة ،وانتبهوا إلى أن مرحلة خلط العينة
للتجانس هي مرحلة مهمة .فإذا كان البراز سائالً فخذوا منه ما يعادل ثلث كمية الفورمالين .اغلقوا السدادة بإحكام.
الصقوا الالصقة على جدار الوعاء بعد أن تكونوا قد كتبتم عليها اسمكم ورقم الضمان االجتماعي أي رقم كيال ووقت أخذ العينة.
ضعوا وعاء العينة في الكيس البالستيكي بعناية واغلقوا الكيس بإحكام.
خذوا كل العينات مرة واحدة إلى المختبر بالسرعة الممكنة بعد آخر مرة من مرات أخذ العينة (خالل أسبوع واحد).

استعالمات إضافية
إذا كان عندكم أية استفسارات فيمكنكم االتصال برقم الخدمات لدى مختبر هوسالب (09 471 86800 )HUS
أيام االثنين – الجمعة الساعة  ،15.30–7.30علما أن رقم الخدمات هذا ال يعطي لألسف أجوبة عن نتائج االختبار.

تعليمات احتياطا للتعرض للفورمالين
الجلد:
• اخلعوا المالبس الملوثة
• اغسلوا الجلد بكثير من الماء ومحلول الصابون الخفيف لحوالي  15 – 10دقيقة
العينين:
• اشطفوا العينين بكثير من الماء لحوالي  30 – 20دقيقة
• إذا ظهرت على العينين أعراض التهاب كاأللم أو اضطراب الرؤية ،فاتصلوا بالطبيب
الفم:
•
•
•
•

ال تحاولوا التقيؤ
اشطفوا الفم بالماء
اشربوا ماء (حوالي كأس واحد )1
اتصلوا عند الضرورة بمركز استعالمات التسمم هاتف  09 471 977أو 09 4711
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