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ਿਫੱਟ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਨਾ
(ਫੀਸਲ ਇਿਮਊਨੋਕੈਮੀਕਲ ਟੱੈਸਟ )

ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿਹਦਾਇਤ
ਖਾਣ ਦੀ ਕਈੋ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹ ਹ ੈਜ  ਕਈੋ ਿਤਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ ਹੈ
ਜਦ ਤਸੁ ਿਤਆਰ ਹਵੋ…ੋ

ilaf igaf nmUnf 7 idnF dy ivc ivc vfps 
kro[ lYb nUM nmUnf ilafAux vyly afpxf lYb 
Pfrm nfl ilafAu[ 

1. 

2. 

3. ਿਟਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਹ ਖੋਲੋ ਅਤੇ ਟੋਆਇਿਲਟ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਤ

ਉਪਰ ਰੱਖ ੋ (ਬਦਲਵ ਤਰੀਿਕਆਂ ਲਈ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋ)

4. ਕੋਲੈ  (ਿਟਸ਼ੂ) ਪੇਪਰ
 ਟੱਟ ੀ ਕਰੋ

5. ਘੁਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਤਲ
ਦਾ ਢੱਕਣ  ਖੋਲੋ

6.  ਟੱਟ ੀ ਦਾ  ਸਪਲ (ਨਮੂਨਾ) ਲਉ
ਅਤੇ ਅਿਜਹਾ ਿਸਰਫ ਸਿਟੱਕ
(ਤੀਲੀ) ਨੰੂ ਉਦ ਤੱਕ  ਟੱਟ ੀ
`ਤੇ ਘਸਾ ਕੇ ਕਰੋ ਜਦ ਤੱਕ
ਸਿਟੱਕ  ਦਾ ਿਝਰੀਦਾਰ ਿਹੱਸਾ
ਟੱਟ ੀ ਨਾਲ ਕਵਰ  ਹੋ

7. ਿਸਰਫ ਥੋੜੀ ਿਜਹੀ ਟੱਟ ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਕਾ  ਕਰੋ ਿਕ
ਿਸਰਫ ਸਿਟੱਕ  ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਿਝਰੀਦਾਰ ਿਹੱਸਾ  ਕਵਰ ਹ ੋਜਾਵੇ।

8. zMzI nUM boql ivc vfps
pfAu aqy kilwk krky Zwkx
bMd kr idAu[ boql nUM dubfrf
nf KolHo[ toafieilt nUM PlwsL
kro aqy afpxy hwQ Dovo[

9. ijLp-lOk bYg ivc isrP boql hI pfAu[
ijLp-lOk bYg ivc koeI hor cIjL nf pfAu[ jy bYg
dy bfhrly pfsy jyb hovy qF afpxf lYb df Pfrm
iewQy pfAu qF jo ieh pwkf hovy ik ieh nmUny dy
nfl rihMdf hY[

10. ley gey nmUny nUM lYb nUM vfps krn qwk (7
idnF dy ivc ivc) Pirwj ivc rwKo, pr PrIjLr
ivc nhIN[ nmUny nUM PrIjL jF bhuq ijLafdf grm
nf hox idAu[

nqIjy nkfrf ho skdy hn jy:

- bhuq ijLafdf pKfnf ilaf jFdf hY

- nmUnf PrIjL ho jFdf hY jF bhuq ijLafdf grm ho jFdf hY

- pKfnf toafieilt ivc pfxI jF ipsLfb nfl lwgdf hY

- nmUnf 7 idnF bfad vfps kIqf jFdf hY

…ੋਟਲਪ ਾਫਸ



ਸਫਾ ਪਲਟ…ੋwww.screeningbc.ca/colon

ਿਕੱਟ ਬਾਰ ੇਆਮ ਪੁੱ ਛ ੇਜ ਦ ੇਸਵਾਲ
ਮਨੰੂੈ ਿਕੰਨੀ ਟੱਟੀ ਦਾ ਸਪਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ

ਇਹ ਪੱਕਾ  ਕਰ ੋਿਕ ਿਸਰਫ ਸਿਟੱਕ ਦੇ ਅੰਤ ਵਾਲਾ ਿਝਰੀਦਾਰ ਿਹੱਸਾ  ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜ ੇਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਟੱਟ ੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਤੁਹਾਡੇ

 ਨਤੀਜੇ ਬੇਕਾਰ  ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੱੈ ਸਟ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਟੱਟੀ ਦਾ ਸਪਲ ਜ ੇਟਆੋਇਿਲਟ ਿਵਚ ਿਪਸ਼ਾਬ ਜ  ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਛਹੂ ਜਾਵ ੇਤ  ਮਨੰੂੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ?ੈ

ਸਪਲ ਗੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।  ਟੱੈਸਟ  ਿਕੱਟ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਲੈਬ ਕੋਲ ਜਾਉ। ਸੁਝਾਅ:  ਿਪਸ਼ਾਬ ਕਰੋ, ਟੋਆਇਿਲਟ  ਕਰ ੋਅਤ

ਿਫਰ ਟੋਆਇਿਲਟ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਿਟਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਰੱਖ ੋ

ਸਪਲ ਲੈਣ ਦ ੇਬਦਲਵ ਤਰੀਕ/ੇਮ ਟੱਟੀ ਦ ੇਸਪਲ ਨੰੂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਤ ਿਕਵ ਰਕੋ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹ ?

ਿਕੱਟ ਿਵਚ ਿਦੱਤ ਾ ਿਗਆ ਿਟਸ਼ ੂਪੇਪਰ ਟੋਆਇਿਲਟ ਿਵਚ ਪਾਣੀ ਤ ਉਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ੋ। ਤੁ  ਟੋਆਇਿਲਟ ਿਵਚ ਪਾਣੀ 
ਟੋਆਇਿਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਤੈ  ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹ ੋ  ਜ ਟੱਟ ੀ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁ  ਟੋਆਇਿਲਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਰਤ 
ਿਦੱਤ ੇ ਗਏ ਿਟਸ਼ੂ ਪੇਪਰ ਤ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ  ਇਕੱਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁ  ਟੱਟ ੀ ਿਕਸੇ ਸਾਫ, ਸੁੱਟਣਯੋਗ ਚੀਜ਼ `ਤੇ 

nmUnf lYx vflI quhfzI boql AuWpr imafd mwukx dI qfrIk ilKI geI hovygI[ ikwt dI imafd muwkx qoN 
pihlF tYWst pUrf krnf Xfd rwKo[ 7

jy quhfzI tWtI ivc K¨n af irhf hovy, iZWz ivc drd hovy, tWtI jfx dIaF afdqF ivc qbdIlI hoeI hovy, jF 
Bfr Gitaf hovy ijs dy kfrn df nhIN pqf hY qF ieh pWkf kro ik qusIN iPWt mukµml krn qoN pihlF afpxy 
hYlQ kyar pRovfeIzr nfl ivcfr kr leI hY» jy quhfzy ipÈfb ivc K¨n af irhf hovy qF afpxIaF inÈfnIaF 
bfry gWl krn aqy iPWt mukµml krn dy shI smyN df pqf lfAux leI quhfƒ afpxy hYlQ kyar pRovfeIzr kol 
jfxf cfhIdf hY» jy quhfƒ ies vyly mfhvfrI af rhI hovy qF quhfƒ tYWst krn leI mfhvfrI bµd hox qWk AuzIk krnI cfhIdI hY» 

bhuq pqlI jF bhuq sKq tWtI qoN sYNpl lYxf TIk hY» jy pqlI tWtI iksy vfiers jF P¨z poafieËinµg nfl 
sµbµiDq hovy qF ibhqr hox qWk tYWst krn dI AuzIk kro» sKq tWtI leI, koeI sfP, suWtxXog zWby qoN sYNpl 
lYxf sOKf ho skdf hY» 




