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عينة تحليل الطفيليات في البراز )(F-ParaNhO
يمكنك الحصول على أدوات تحضير العينة من األماكن التي تتوفر فيها مخابر هوسالب
( )HUSأي مخابر دائرة مستشفيات هلسنكي ومحافظة أوسيما
• وعاء منحن أو على سبيل المثال صحن يستخدم لمرة واحدة
• عود ألخذ العينة
• أنبوب العينة )(eNAT
• كيس نايلون قابل لإلغالق ولصاقة لكتابة االسم

• احتفظ بأنبوب العينة بعيدا ً عن متناول األطفال
• يحتوي األنبوب على مادة كواندينيوم تيوسيانات
• انظر لطفا ً فقرة تعليمات االستعمال

طريقة أخذ العينة
.1
.2
.3
.4

ضع العينة على سبيل المثال على صحن االستخدام لمرة واحدة
افتح الغطاء األزرق الفاتح لألنبوب ،ثم ضع األنبوب في وضع شاقولي وهو مفتوح على سطح مستو
أخرج عود أخذ العينة من كيسه
أدخل العود في عينة البراز ،ولكن ال تضع كمية كبيرة عليه ،بل ضع طبقة رقيقة على رأس العود

كمية مناسبة من عينة البراز

كمية كبيرة من عينة البراز
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 .5ضع رأس العود في داخل السائل الموجود في أنبوب العينة وقم بخلطه جيدا ً
 .6قم بإخراج عود العينة من السائل ،وارمه مع الزبالة المختلطة
 .7قم بإغالق األنبوب بدقة بالسدادة الزرقاء الخاصة به
 .8اكتب على اللصاقة اسمك ،رقم الضمان االجتماعي الخاص بك ،يوم وتاريخ أخذ العينة
 .9ضع األنبوب ذو السدادة الزرقاء مع اللصاقة المكتوب عليها اسمك في الكيس ،وقم بإغالق الكيس بدقة
 .10يستحسن أن تقوم بإحضار العينة الجاهزة إلى المخبر في نفس يوم أخذها ،أما إذا لم تتمكن من ذلك فقم بوضع العينة في البراد
حتى اليوم التالي حين يمكنك تسليم العينة للمخبر

لمزيد من االستعالم
إذا كان لديك ما تسأل عنه يمكنك أن تقوم باالتصال على رقم هاتف خدمة مخابر هلسنكي ومحافظة أوسيما 09 471 86800

من األثنين – وحتى الجمعة من الساعة  – 7.30وحتى الساعة  .15.30ال يمكننا لألسف أن نعطي نتائج التحاليل
المخبرية من خالل هاتف الخدمة المذكور

تعليمات التصرف في حال التعرض إلى السائل الموجود في األنبوب
على الجلد:
•
•

قم بخلع الثياب التي تعرضت للسائل
إغسل الجلد بماء غزير وبمادة تنظيف معتدلة لمدة  15-10دقيقة

على العين:
•
•

اشطف العين بماء غزير لمدة  30-20دقيقة.
إذا تطور األمر على شكل ظهور أعراض التهاب في العين أو عدم في وضوح في الرؤية ،عليك التواصل مع الطبيب

على الفم:
•
•
•

ال تحاول التقيؤ.
قم بغسل فمك.
اشرب ماء (حوالي الكوب.

عند الحاجة قم بالتواصل مع مركز االستعالمات الخاص بحاالت التسمم على الرقم  09 471 977 1أو .09 4711
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