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)FIT( فيت ايشاستفاده از آزم
)شيميايی مدفوع-آزمايش ايمنی(

 گردآوری نمونه طرزراهنمايی 
الزم نيست قبلیی ساز مادهايی يا آهيچ محدوديتی در رژيم غذ

...هر وقت شما آمادگی داشته باشيد 

  

يدقت کن. 1
باشد شده نوشته شيشه

د که نام شما بر روی 

2 .
بنويسيد

تاريخ را بر روی شيشه    
 

ی توالت  کاغذی تا شده را صاف کنيد و بر روی آب در داخل کاسه ی ورقه. 3
همين برگه را ببينيد برای روش(بگذاريد  )های ديگر پشت    

مدفوع را بر روی ورقه. 4
دهيد  گردآوری نمونه قرار 

کاغذی
 

ی

5 .
 تا باز شود

در شيشه را بپيچيد و باال بکشيد  
 

 از مدفوع نمونه. 6
اين

گيری کنيد، برای 
در کار ميله را  

حدی 
مدفوع فرو کنيد تا 

 دارشيارکه فقط قسمت 
پوشانده شود

از مدفوع
مواظب باشيد که ميله . تنها مقدار کمی مدفوع برای آزمايش مورد نياز است. 7 

به مدفوع آغشته شده باشد هاتنها تا محل شيار

...پشت صفحه را ببينيد 



  

www.screeningbc.ca/colon

پرسش های متداول در باره ی این بستھ
چه مقدار مدفوع بايد گردآوری کنم؟
. مدفوع پوشانده شوديد که تنها قسمت شياردار ميله از کن دقت. تنها مقدار اندکی مدفوع الزم است

 حد مدفوع گردآوری 
اگر بيش از

نتيجه آزمايششود، خواهد شد و ی خواهيد بودباطل  .مجبور به تکرار آزمايش 

اگر نمونھ ی مدفوع با ادرار یا آب کاسھ ی توالت تماس پیدا کند، چھ کار باید کرد؟
نمونھ ی مدفوع آلوده تلقی خواهد شد. لطفاً برای دریافت یک بستھ ی جدید بھ آزمایشگاه مراجعھ کنید. 

راهنمایی: اول ادرار کنید، سیفون توالت را بزنید و سپس ورقھ ی کاغذی را بر سطح آب در کاسھ ی توالت پھن کنید

سایر شیوه های گردآوری نمونھ ی مدفوع / چگونھ می توانم از تماس نمونھ ی مدفوع  با آب جلوگیری کنم؟
ورقھ ی موجود در بستھ را بر سطح آب در کاسھ ی توالت پھن کنید. می توانید چندین الیھ دستمال توالت را 

نیز بر سطح آب در کاسھ ی توالت پھن کنید تا از پایین رفتن مدفوع جلوگیری شود. بھ عالوه، توانید مدی 
ستمال توالت را همراه با ورقھ ی کاغذی یا بھ طور مستقل استفاده کنید. هم چنین می توانید مدفوع را در 

یک ظرف تمیز و یک بار مصرف مانند بشقاب کاغذی نیز نمونھ گیری کنید.

آیا ورقھ ی کاغذی مخصوص نمونھ گیری برای سیستم فاضالب بی خطر است؟ 
ورقھ ی کاغذی گردآوری مدفوع قابل تجزیھ  است و بھ دستگاه فاضالب آسیبی نمی رساند.

آیا الزم است کھ پیش از آزمایش، نوع خوارک خود را تغییر دهم یا از مصرف دارو خودداری کنم؟
نھ. پیش از آزمایش دادن، نیازی بھ هیچ محدودیت غذایی یا تغییر در مصرف داروهایتان نیست. 

در چھ هنگامی نباید از این بستھ ی آزمایش استفاده کنم؟ 
اگر در مدفوع خود خون مشاھده می کنید، در ناحیھ شکم درد دارید، در عادتھای دفعتان تغییری روی داده، 

یا وزنتان بھ دالیل نامشخصی کاھش یافتھ، قبل از تکمیل آزمایش FIT حتماً با مراقبتگر بھداشتی خود گفتگو 
کنید. اگر در ادرارتان خون دیده می شود، در باره ی عالیم با مراقبتگر بھداشتی خود گفتگو کنید تا زمان 
مناسب برای انجام FIT را توصیھ کند.  اگر در ایام قاعدگی ھستید، می بایست صبر کنید و پس از توفق 

قاعدگی این آزمایش را انجام دھید.

ان از مدفوع خیلی سفت یا زیاد نرم هم نمونھ گیری کرد؟  آیا می تو 
نمونھ گیری از مدفوع خیلی شل یا خیلی سفت اشکالی ندارد. اگر مدفوع شل بھ علت وجود ویروس یا 

مسمومیت غذایی باشد،، برای انجام آزمایش صبر کنید تا بھتر شوید .برای نمونھ گیری از مدفوع سفت، 
استفاده از یک ظرف یکبار مصرف تمیز می تواند کار را ساده تر کند.

ی آزمايش از طريق پست کانادا فرستاده شود؟ آيا امکان دارد که نتيجه
آزمايش تکميل شده  جايی جابهای در  زم است که شرايط ويژهال. شود بردهاه ی آزمايش بايد به آزمايشگ بسته. نه

.رعايت شود

زمان بستھ ی آزمایشی استفاده نشده چھ زمانی منقضی می شود؟ 
بر روی ظرف نمونھ گیری تاریخ انقضا نوشتھ شده است. مراقب باشید کھ پیش از تاریخ انقضا نمونھگیری 

نمایید پس از استفاده  از بستھ، نمونھ  باید در مدت 7 روز مورد تجزیھ و آزمایش قرار گیرد. 

آیا مایع موجود در شیشھ ی گردآوری برای منظور خاصی است؟ 
آری، مایع  موجود در شیشھ محلول بافر )نگھدارنده( است و برای جابھ جایی و تجزیھ ی نمونھ ضروری است.

...پشت صفحه را ببينيد 




