
يجرون تحليل للبراز سوف معلومات ارشادية للمرضى الذين  

ى مقعد يرجى غسل اليدين قبل وبعد اجراء التحليل.لتسهيل اجراء التحليل عليك بوضع قصرية جديدة او وعاء او صحن كرتوني او كيس نايلون يثبت عل
حتى ال يختلط البراز مع الماء في التواليت.ال تتبول على البراز.ضع البراز  ديل الورقية في التواليتاكمية كبيرة من المن ضعالتواليت او فوطة جديدة او 

 في عبوة التحليل بالطريقة التالية:
 

 
 

ي تستعمل لفحص الطفيليات المعويةعبوة التحليل الت                                       

 العينةم وتاريخ الميالد وتاريخ أخذ أكتب على عبوة التحليل االس 

 افتح العبوة 

 كان على البراز لعاب  بالبراز)اذاوتغطى لفها حتى تمتلئ قم بضع فرشاة التحليل على البراز و

ال تضع أكثر من الكمية  .(مكان تواجد اللعاب او الدم فيفيفضل ان تدس الفرشاة  مخاطي او دم

 في عبوة التحليل.الالزم 

 ادخل الفرشاة في البراز السائل الى ان تنقع الفرشاة.  في حال كان البراز سائل                                                                

 عبوة التحليل.ع جزء من البراز في الفرشاة لوض  استعمال  ز صلب فحاولاما اذا كان البرا                                                                 

 .ضع فرشاة التحليل في قلب العبوة واكسر الفرشاة عند العالمة الموجودة عليها 

 .أغلق سدادة العبوة جيدا 

  خالية من أي اسم. العبوةال يتم فحص العينة اذا كانت 

 

 

 

  Clostridium difficile-toxin ,عبوة التحليل التي تستعمل لفحص الطفيليات المعوية المسببة للألمراض

 (  PCRبي سي ار) -فايروس
 

  أخذ العينة.اكتب االسم وتاريخ الميالد وتاريخ 

 
  مل من البراز في العبوة. 5افتح العبوة وضع حوالي 

 

 بوة جيداأغلق سدادة الع. 
 

  خالية من أي اسم العبوةاذا كانت  العينةال يتم فحص. 
 

 

 

 

 طابع )يحوي االسم والتاريخ(في حال وجود  ما عليك فعله 
ذ العينة, عليك بتغيير التاريخ  في حال كان التاريخ المطبوع على العبوة ال يطابق تاريخ اخ

)كما هو موضح في باستخدام قلم  ةاخذت به العين والجديد الذي  صحيحوكتابة التاريخ ال

.الصورة(  

 

 
  

 
 

بأقرب وقت ممكن الى  التحليل.يجب تسليم التحليلحاول ان ال يصطدم البراز مع عبوة التحليل وفي حال حصول ذلك عليك باخبار العيادة عند تسليم 

 العيادة وفي حال لم تتمكن من تسليم التحليل خالل اربع ساعات عليك بوضع العينة في الثالجة.


