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كیف تجمع عینة للدودة الدبوسیة

اقرأ التعلیم���ات ك���اف���ة قب���ل جمع العین���ة. ال ب���د من اتب��اع 
، لض����مانالتعلیمات حتى تؤخذ العینة بالطریقة الص����حیحة

صحة نتائج االختبار.

كیف تجمع العینة

استخدام اجمع العینة في الصباح قبل االستحمام أو •
المرحاض.

أخِرج المعلقة البالس��تیكیة الش��فافة المتص��لة بغطاء •
علب���ة جمع العینی���ة من العلب���ة. ال تلمس الملعق���ة 

نفسھا.

" (الطرف sticky sideس������وف تج���د عالم���ة "•
الالص���ق) مكتوبة على الجزء الالص���ق من س���طح 

الملعقة.

باعد بین الردفین. اض������غط الطرف الالص������ق من •
مختلفة من الجلد المحیط بفتحة المعلقة على أنحاء 

الشرج. ال تضع الملعقة داخل المستقیم.

أرجع الملعقة إلى داخل العلبة.•

إغالقھ���ا احرص على وأغلق العلب���ة بغط���ائھ���ا. •
إحكام.ب

تاریخ • بة اس������م المریض، و قة العل طا اكتب على ب
میالده، ووقت جمع العینة.

ة إلى العیادة مباش�����رة، مع المحافظة أحض�����ر العلب•
العینة في درجة حرارة الغرفة.على 

إذا لم یكن باس����تطاعتك إحض����ار العلبة إلى العیادة •
س�اعة، فض�عھا في الثالجة إلى أن 24في غض�ون 

تستطیع إحضارھا.
 

EDUCATION 
(ARABIC)

How to Collect a Pinworm 
Sample
Read all the instructions before collecting a 
sample. It’s important to follow the instructions 
so the sample is collected the right way. This 
will help the test results be correct.

How to Collect a Sample

   Collect the sample in the morning before 
bathing or using the toilet.

   Take the clear plastic paddle attached to the 
cap out of the collection container. Do not 
touch the paddle.

   The sticky surface of the paddle will be 
marked “sticky side.”

(over)
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   Separate the buttocks. Press the sticky 
side of the paddle against several areas of 
the skin around the anus. Do not put the 
paddle inside the rectum.

   Put the paddle back into the container.
   Put the cap back on the container. Make 
sure it is closed tightly.

   Write the patient’s name, date of birth 
and the time the sample was taken on the 
container label.

   Bring the container back to the clinic 
right away. Keep the sample at room 
temperature.

   If you cannot bring the container to the 
clinic within 24 hours, refrigerate it until 
you can do so.
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