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إستخدام إختبار
(اإلختبار المناعي الكیمیائي على البراز) یرجى إحضار اإلختبار المكتمل خالل 7 أیام.

بادر بإحضار إستمارة طلب الفحص المختبر
ي معك عندما تقوم بجلب العینة إلى المختبر.

إرشادات تجمیع العینة
ال یتطلب األمر عمل أیة تغییرات في النظام الغذائي أو إجراء أیة تحضیرات

عندما تكون جاھزاً:

1. تأكد من ضمان كتابة إسمك 
على العبوة

2. أكتب التاریخ على العبوة
3. بادر بفتح المندیل الورقي وضعھ فوق سطح الماء في حوض المر

حاض (راجع الجھة األخرى لمشاھدة طرق أخرى)
4. بادر بطرح البراز على سطح 

المندیل الورقي (ورقة التجمیع)

5. إفتح غطاء العبوة من خالل 
دوران غطاء العبوة ورفعھ

6. إجمع عینة البراز من خالل 
كشط العود في البراز لحین 

تغطیة الطرف المخدد من العود 
بشكل كامل

7. یتطلب األمر فقط كمیة قلیلة من البراز. تأكد فقط من أن الجزء المخدد 
من العود مغطى بالبراز.

8. أعد العود إلى داخل العبوة وقم 
بلوي الغطاء لغلقھ. ال تقم بإعادة 

فتح العبوة. أضغط على زر تدفق 
المیاه لتنظیف المرحاض. 

9. ضع العبوة فقط في كیس مغلق بشریط. ال تضع 
في الكیس أیة أشیاء أخرى. إذا كان الكیس یحتوي 

على جیب خارجي، ضع فیھ إستمارة طلب الفحص 
المختبري لضمان بقائھا مع العینة. 

10. بادر بخزن العینة المكتملة في الثالجة، وال 
تضعھ في المجمدة، لحین إعادة العینة إلى المختبر 

(خالل 7 أیام). یجب عدم تجمید العینة أو جعلھا
 ساخنة جداً. 

بادر بتغطیة 
الطرف المخدد فقط. 

تم جمع كمیة كبیرة من البراز  ·
تم تجمید العینة أو جعلھا ساخنة جداً  ·

قد تكون النتائج غیر صالحة إذا:
تالمس العینة الماء أو البول في حوض المرحاض  ·

تم إرجاع العینة بعد 7 أیام  ·

أقلب الصفحة...
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كم ھي كمیة البراز التي یجب أن أجمعھا؟
یتطلب األمر فقط كمیة صغیرة من البراز. تأكد من أنھ تم تغطیة الجزء المخدد فقط في نھایة العود. إذا تم جمع 

كمیة كبیرة من البراز، ستكون نتائج الفحص غیر صالحة وسوف یتوجب علیك إعادة إجراء اإلختبار.

ماذا یجب علّي فعلھ إذا المست عینة البراز البول أو الماء في المرحاض؟
ستصبح العینة ملوثة. یرجى مراجعة المختبر للحصول على طقم إختبار جدید. نصیحة: قم بالتبول أوالً، أضغط 

على زر تدفق المیاه لتنظیف المرحاض، ثم ضع المندیل الورقي على الماء في حوض المرحاض.

طرق تجمیع أخرى / كیف یمكنني المحافظة على عدم مالمسة عینة البراز للماء؟
ضع المندیل الورقي الموجود في طقم اإلختبار على سطح الماء في حوض المرحاض. یمكنك أیضاً وضع عدة 

طبقات من ورق التوالیت على سطح الماء في حوض المرحاض لدعم عملیة تجمیع البراز. یمكنك إستخدام 
ورق التوالیت إضافة إلى المندیل الورق الذي تم تزویده، أو لوحده. یمكنك تجمیع البراز أیضاً من على حاویة 

نظیفة قابلة لإلستخدام مرة واحدة، على سبیل المثال، صحن ورقي. 

ھل عینة التجمیع/المندیل الورقي آمنة في أنظمة الصرف الصحي؟
یكون ورق التجمیع/ المندیل الورقي قابل للتحلل البایولوجي وسوف لن یسبب ضرراً ألنظمة الصرف الصحي. 

ھل یتطلب مني تغییر نظامي الغذائي أو أن أتوقف عن تناول األدویة قبل إجراء اإلختبار؟
كال. ال یتطلب األمر عمل أیة تغییرات في النظام الغذائي أو إجراء أیة تغییرات في األدویة من أجل إجراء ھذا 

اإلختبار.

إستخدام طقم اإلختبار؟ ھل ھناك أوقات ال یجب علّي 
عند وجود الدم في البراز، وألم في البطن، وحدوث تغییر في نشاط األمعاء، أو فقدان الوزن غیر المبرر، 

تأكد من مناقشة ذلك مع مقدم الرعایة الصحیة الخاص بك قبل إجراء فحص البراز المناعي الكیمیائي 
(FIT). إذا كنت تمرین في فترة الحیض الشھریة، یجب علیك اإلنتظار والقیام بإجراء الفحص بعد أن 

تتوقف دورتك الشھریة.  

؟ ھل یمكنني تجمیع العینة من البراز الرخو أو الصلب جداً
من المقبول جمع العینة من براز مائع أو صلب جداً. إذا كان البراز المائع نتیجة وجود فیروس أو تسمم غذائي، 

إنتظر وال تقوم بإجراء الفحص لحین تحسن حالتك. للبراز الصلب، قد یكون من األسھل إستخدام حاویة نظیفة 
ذات اإلستخدام الواحد لجمع العینة. 

ھل یمكن إرسال العینة عن طریق برید كندا؟
كال. یجب إحضار العینة إلى المختبر. ھناك متطلبات خاصة لمداولة العینة المكتملة. 

ھل ستنتھي صالحیة طقم اإلختبار غیر المستخدم؟
ستحتوي حاویة التجمیع على تاریخ إنتھاء الصالحیة. تأكد من قیامك باإلختبار قبل تاریخ إنتھاء صالحیة طقم 

اإلختبار. حالما یتم إستخدام طقم اإلختبار، یرجى إحضار العینة المكتملة إلى المختبر خالل 7 أیام.

ھل تحتوي عبوة التجمیع على السوائل؟
نعم، السائل الموجود في العبوة ھو محلل منظم وھو أمر مطلوب للمساعدة في نقل وتحلیل العینة.  

أسئلة شائعة عن العبوة

یمنع منعاً باتاً إعادة إصدار أو تعدیل أو توزیع ھذه اإلرشادات بشكل كلي أو جزئي إال بموافقة مؤسسة السرطان في بریتش كولومبیا.

أقلب الصفحة...


