)2( 1

عينات البراز لغرض فحص زرع بكتيريا البراز ()F-BaktVIP F-EHECVTX
تحصل لغرض الفحص على ما يلي:




انبوبين اختبار (عدد  )2مختلفين
وعاء لالستعمال مرة واحدة
لصقة االسم.

حدد موعد أخذ العينة قدر اإلمكان بحيث يمكنك تسليم العينة إلى المختبر في نفس اليوم.
خذ جز ًءا من البراز ،على سبيل المثال ،على طبق معد لالستعمال مرة واحدة .خذ جزءاً من البراز بواسطة العود الموجود في
الغالف حسب اإلرشادات أدناه .خذ عينة في أنبوبين مختلفين وباستعمال عودين مختلفين.
نقل العينة إلى األنبوب الذي يحتوي السائل (سدادة زرقاء)
 .1افتح سدادة األنبوب وضع األنبوب على سطح مستو بشكل رأسي
 .2اغرز عود أخذ العينة في البراز وخذ منه كمية قليلة بالعود.

كمية مناسبة

كمية كثيرة

 .3أدخل العود في السائل واخلط جيداً بحيث تذوب العينة في السائل .ال تترك العود في األنبوب،
بل تخلص من العود بطرحه في قمامة البيت المختلطة .اغلق السدادة بإحكام.
خطر! يحتوي الوعاء ذو السدادة الزرقاء على مادة غوانيدين تيوسيانات.
احفظ الوعاء بعيداً عن متناول األطفال! انظر تعليمات االستعمال الموجودة على الجانب الخلفي.

العينة المخصصة للوضع في األنبوب الذي يحتوي على الهالم (سدادة حمراء)
 .1انزع سدادة األنبوب البيضاء وارميها في القمامة.
 .2اغرز الطرف القطني من عود أخذ العينة في البراز ود ّوره في البراز خاصة في النقاط التي يوجد فيها مواد
مخاطية أو دم.
 .3أدخل العود في األنبوب بحيث يدخل الطرف القطني في الهالم وتنغلق السدادة بإحكام .ال تكسر العود.
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عينات البراز لغرض فحص زرع بكتيريا البراز ()F-BaktVIP

اكتب في اللصقة
 اسمك
 رقم التعريف الشخصي
 التاريخ والوقت.
الصق لصقة على كل أنبوب.
ضع العينات في الكيس البالستيكي (النظر الصورة) وأرسلها للمختبر.
إذا لم تتمكن من إيصال العينات بنفسك للمختبر في نفس اليوم ،فاحفظ العينات في الثالجة.

استعالمات إضافية
إذا كان لديك أية أسئلة ،فيمكنك أن تتصل برقم هاتف خدمات مختبر هوسالب ( 09 471 86800 )HUSLABأيام االثنين –
الجمعة الساعة  ،15.30 – 7.30علما ً أنه ال يمكن للمختبر أن يعطي نتائج الفحوص المختبرية بواسطة هاتف الخدمات.

تعليمات التصرف في حال التعرض للسائل الموجود في األنبوب
على الجلد:
 اخلع الثياب التي ربما تبللت بالسائل. اغسل 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 ألم أو عدم في وضوح في الرؤية ،فاتصلبالطبيب.
على الفم:
 ال تحاول التقيؤ. قم بغسل الفم. اشرب ماء (حوالي كوب واحد).اتصل عند الحاجة بمركز االستعالمات الخاص بحاالت التسمم على الرقم  09 471 977أو .09 4711
يخدم هذا الرقم على مدار الساعة طوال األسبوع ( 24ساعة 7/أيام).

