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مدفوع هموگلوبین
F-Hb
NADAL® FOB

رهنمایی مریض برای اخد نمونه برای معاینه
در هنگام گرفتن معاینه ضرورت است:
نسخه معاینه #ارجاع شده توسط داکتر :الکترونیکی (برچسپ  -کاس میک) یا هم نسخه معاینه

ورقی
لوله اخذ نمونه از  NADAL FOBزفرنس نمبر .272001

اگر نمونه با پوست ارسال می شود ضرور است تا :کپسول انتقال و پاکت پوستی با آدرس

و هزینه پوستی
این نمونه گیری از مریضان گرفته می شود که آنها در دوره قاعدگی یا عادت ماهوار بسر می
برند ،این نمونه گیری  3روز قبل و بعد از این دوره انجام نمی شود .نمونه در هنگام خونریزی
بواسیر ،خون در ادرار یا در حالت که مریض قبضیت دارد نباید گرفته شود.الکلول ،اسپرین
(آسپرین) و دیگر دوا ها که به مقدار زیاد مصرف می شود می تواند باعث سوزش دستگاه
گوارش شده و سبب خون ریزی پنهانی شود 48 .ساعت قبل از گرفتن نمونه نباید از چنین دوا
ها استفاده شود.
این طور انجام دهید:
لوله نمونه گیری را پیش از استفاده در درجه حرارت اتاق نگهداری نمایید.
.1

.2

لوله و کپسول انتقال و نسخه اخذ نمونه اگر موجود است را با نام ،شماره شناسایی و تاریخ
اخد نمونه نشانی کنید .سه نمونه پایین که در تاریخ های مختلف گرفته شده باشد ضروری
است تا تشخیص مطمین انجام شود.

.3

مدفوع را روی یک دستمال توالت یا در یک ظرف یکبار مصرف جمع آوری کنید #.از رقیق کردن
مدفوع با ادرار یا آب از توالت خودداری کنید#.

.4

لوله نمونه برداری را به صورت راست نگهدارید و سرپوش آبی را باز کنید .مراقب باشید که از بافر
خارج نشود!

.5

چوب مجموعه نمونه برداری (چوب مارپیچ) را بردارید.

.6

نمونه ها را با داخل کردن چوب نمونه در سه نقطه مختلف در نمونه مدفوع جمع آوری کنید#.
مدفوع فقط در شیارها.

شدن فقط بعد از برسی سیسم برای نشر تا هنوز قابل اعتبار است.
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چوبک جمع آوری نمونه ای که اکنون حاوی مدفوع است به لوله نمونه قرار داده و محکم بسته کنید#.

.8

نمونه را تکان دهید #تا مواد نمونه مخلوط شود.

.9

تجزیه و تحلیل باید در اسرع وقت انجام شود .نمونه ها را برای مدت طوالنی در درجه حرارت اتاق
نگذارید #.نمونه را با درجه حرارت اتاق می تواند بدون مشکل به البالتوار انجام شود اما نباید بیش از
 2ساعت طول بکشد .نگهدار کردن در یخچال نباید از  7روز تجاوز کند.

اگر سوالی دارید زنگ بزنید :کلینیک بخش کیمیا ،شماره تلفون 063-15 41 30 :

شدن فقط بعد از برسی سیسم برای نشر تا هنوز قابل اعتبار است.

