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موارد زیر قبل از گرفتن آزمایش الزم هستند:

• چوب و غالف نمونه برداری سیاه رنگ.
• معرفینامه؛ الکترونیکی (اتیکت  )Cosmicیا معرفینامه کاغذی.
آماده سازی:

.1

چوب و غالف نمونه برداری سیاه رنگ را با نام ،شماره شناسائی فردی و تاریخ گرفتن نمونه
آزمایش عالمت گذاری کنید .اگر همین مشخصات روی معرفینامه درج شده آنها را نیز بنویسید.

.2

منشاء مشکوک سرایت خارج از کشور یا ماده غذائی مشکوک مانند مرغ را اگر وجود دارد بنویسید;.
اگر بیمار از قبل حامل سرایت است بایستی این مورد نیز در معرفینامه نوشته شود.

.3

اگر مدفوع به خون آغشته است نیز مورد را بنویسید ;.این نمونه های آزمایش برای تجزیه و تحلیل
توسط واحد  EHECبه اومئو فرستاده می شوند.

اینطوری اقدام کنید:

.1

مدفوع را روی یک دستمال کاغذی یا ظرف جمع آوری کنید;.

.2

درپوش سفید رنگ غالف مخصوص حمل و نقل را بردارید .چوب پنبه دار را در مدفوع فرو کنید تا
به مدفوع آغشته شود .یک گزینه دیگر آنست که سر پنبه ای چوب نمونه برداری را پس از مدفوع
کردن به اطراف مقعد بمالید .چوب نمونه برداری را در غالف مخصوص حمل و نقل بگذارید و
درپوش سیاه رنگ را با فشار ببندید.

.3

نمونه آزمایش بایستی بالفاصله به مرکز تندرستی ،بخش پذیرش ،بخش درمانی یا محل تحویل نمونه
آزمایش در آزمایشگاه پزشکی تحویل داده شود.

.4

هنگام انتظار برای تحویل نمونه آزمایش ،آنرا در یخچال (در دمای  +2تا  +8درجه سانتیگراد)
نگهداری کنید .نمونه آزمایش بایستی ظرف مدت  24ساعت از زمان گرفته آزمایش تجزیه و تحلیل
شود .حمل و نقل سرد توصیه می شود .توجه داشته باشید که برخی پاتوژن های روده ای ،بخصوص
باکتری شیگال ،در برابر مدت زمان طوالنی حمل و نقل حساس هستند;.

اگر سوالی دارید به این شماره زنگ بزنید :واحد میکروبیولوژی ،تلفن 063-153625
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