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برازكیف تجمع عینة 

اقرأ التعلیمات كافة قبل جمع عینة البراز. ال بد من اتباع التعلیمات 
حتى تؤخذ العینة بالطریقة الصحیحة لضمان صحة نتائج االختبار.

قبل أن تبدأ، اكتب جمیع المعلومات على علبة العینة. وحینما تكون 
مستعدًا، اتبع الخطوات التالیة:

، وعلبة العینة، ومسبار أخذ جمع العینة. اجمع لوازمك: ورقة 1
العینة

داخل حوض المرحاض فوق مستوى جمع العینة. ضع ورقة 2
الماء.

ز 3 فوق ورقة الجمع.بقدر العینة. تبرَّ

. اجمع العینة من البراز قبل أن تنغمر الورقة ویأتي الماء على 4
اآلخر.البراز. اتبع التعلیمات على الوجھ 

. انضح الماء في المرحاض. ورقة الجمع قابلة للتحلل البیولوجي 5
(آمنة بیئیًا) ولن تسبب الضرر لنظام الصرف الصحي.

تاریخ جمع العینة:
_______________________________

سلِّم العینة في غضون أسبوعین:
_______________________________

إذا كانت لدیك أیة أسئلة أو استفسارات، اتصل بالمختبر: 
_______________________________
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العینة

انزع الغطاء األخضر واسحبھ إلى األعلى..1

اكشط سطح البراز باستخدام مسبار أخذ العینة..2

ز من مسبار أخذ العینة في البراز كلیًا..3 اغمر الجزء المحزَّ

أدِخل مسبار أخذ العینة في علبة العینة وأِدره بإحكام باتجاه .4
الیمین. وھكذا سوف تغلق العلبة. ال تفتح العلبة بعد إغالقھا.

سلِّم علبة العینة إلى المختبر. بإمكانك إحضارھا بنفسك إلى .5
المختبر أو إرسالھا بالبرید في الظرف المرفق.
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