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کیست ،تخم انگل ،کریپتوزپوریدها ،تروفوزیت ها
موارد زیر قبل از گرفتن آزمایش الزم هستند:
• معرفینامه؛ الکترونیکی (اتیکت  )Cosmicیا معرفینامه کاغذی.
• لوله آزمایش با درپوش زرد رنگ موسوم به Para-Pak® SAF Fixative
) (Meridian Bioscience Incدارای ماده فُرم آلدئید و قاشقک.

• اگر قرار باشد نمونه آزمایش با پُست ارسال شود :غالف حمل و نقل و پاکت جداری با
آدرس و تمبر پُستی.

اینطوری اقدام کنید:

.1

لوله آزمایش و غالف احتمالی حمل و نقل را با نام ،شماره شناسائی فردی
و تاریخ گرفتن نمونه آزمایش عالمت گذاری کنید.

.2

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

.3

از قاشقک همراه لوله آزمایش که به درپوش زرد رنگ متصل است
استفاده کنید و لوله آزمایش را طوری پُر کنید که سطح مایع تا خط قرمز
رنگ باال بیاید .عکس سمت راست را مشاهده کنید .توجه داشته باشید که مقدار مدفوع صحیح باشد!
از مخلوط شدن مدفوع به ادرار یا آب توالت خودداری کنید.

.4

قاشقک را در لوله آزمایش بگذارید و درپوش آنرا بپیچانید تا بسته شود .لوله را تکان تکان بدهید تا
مخلوط کاملی ایجاد شود.

.5

لوله آزمایش  SAFدارای ماده فُرم آلدئید است از اینرو از لوله آزمایش را با احتیاط استفاده کنید.

اگر ماده با پوست بدن تماس پیدا کند با صابون و آب فروان شستشو کنید .اگر عالئمی بروز کرد بالفاصله با
دکتر تماس بگیرید .در صورت خوردن مایع بالفاصله با دکتر یا مرکز اطالعات سموم زنگ بزنید.

.6

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

.7

هنگام انتظار برای تحویل نمونه آزمایش ،آنرا در یخچال (در دمای  +2تا  +8درجه سانتیگراد)
نگهداری کنید.

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