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هموگلوبین مدفوع (F-Hb
NADAL® FOB
)

دستورالعمل برای بیماران هنگام نمونه برداری
موارد زیر قبل از گرفتن آزمایش لازم هستند:
• معرفینامه؛ الکترونیکی (اتیکت  )Cosmicیا معرفینامه کاغذی.
• لوله نمونه برداری موسوم به .NADAL FOB Test Ref. 272001
• اگر قرار باشد نمونه آزمایش با پُست ارسال شود :غالف حمل و نقل و پاکت جداری با آدرس و
تمبر پُستی.

از بیمارانی که عادت ماهانه هستند و یا سه روز قبل و بعد از عادت ماهانه نبایستی نمونه برداری
شود .در صورت وجود بواسیر همراه با خونریزی ،وجود خون در ادرار یا مواردی که بیمار هنگام
حرکات روده احساس ناراحتی می کند نبایستی نمونه برداری انجام شود .مشروبات الکلی ،آسپرین
(اسید آستیل سالیسیل) و سایر داروهایی که به مقدار فراوان مصرف می شوند ممکن است باعث
ناراحتی معده و روده شوند که بنوبه خود می تواند باعث خونریزی نامشخص شود .از اینرو 48
ساعت قبل از نمونه برداری Nنبایستی از این مواد استفاده شود.
اینطوری اقدام کنید:
.1

لوله آزمایش را قبل از استفاده در دمای عادی اتاق نگهداری کنید.

.2

نام ،شماره شناسائی فردی و تاریخ نمونه برداری را روی
لوله آزمایش ،غالف احتمالی Nحمل و نقل و معرفینامه کاغذی بنویسید .برای تشخیص #پزشکی
مطمئن ،سه نمونه برداری در سه روز مختلف #لازم است.

.3

مدفوع را روی یک دستمال کاغذی یا ظرف ضدعفونی شده یکبار مصرف جمع آوری کنید .از مخلوط
شدن مدفوع با ادرار یا آب توالت خودداری کنید.

.4

لوله آزمایش را عمودی نگهداشته و درپوش آبی رنگ آنرا باز کنید .احتیاط کنید که مایع درون لوله
بیرون نریزد!

.5

چوب نمونه برداری (چوب مارپیچ) را بیرون بیاورید.

.6

برای نمونه برداری چوب آزمایش را در سه محل مختلف مدفوع فرو کنید .مدفوع بایستی فقط در
شیارها جمع شود.

.7

اکنون چوب نمونه برداری که به مدفوع آغشته شده را در لوله آزمایش بگذارید و درپوش آنرا محکم
ببندید.

.8

لوله آزمایش را تکان تکان دهید تا مدفوع با مایه درون لوله مخلوط شود.
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.9

تجزیه و تحلیل نمونه آزمایش بایستی در اسرع وقت انجام شود .نمونه آزمایش را برای مدت
طوالنی در دمای عادی اتاق نگهداری نکنید .حمل و نقل نمونه آزمایش در دمای عادی اتاق مانعی
ندارد ولی مدت حمل و نقل نبایستی از  2ساعت تجاوز کند .نگهداری نمونه آزمایش در یخچال
نبایستی از  7شبانه روز تجاوز کند.

اگر سوالی دارید به این شماره زنگ بزنید :کلینیک Nشیمی ،تلفن 063-154130
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