
How to Collect a Stool 
Sample for Your Lab Test

Collecting a Stool Sample

Read all of the instructions before collecting 
a stool sample. It’s important to follow the 
instructions so the sample is collected the right 
way. This will help your test results be correct.

Your health care provider has ordered the 
following test(s):

 � stool pathogen PCR panel

 � Giardia antigen

 � ova and parasites 

 � Cryptosporidium

 � Clostridium difficile

 � Helicobacter pylori antigen

 � white blood cell

 � stool culture.

Follow any instructions your health care 
provider gives you.

Before You Collect Your Sample

   Do not take any of the following within  
1 week of collecting your sample:

 — medicines to treat heartburn, indigestion 
or to prevent stomach ulcers (antacids)

 — barium or bismuth

 — medicines to treat diarrhea

 — oily laxatives such as castor oil.
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كیف تجمع عینة براز لفحص���ك 
المخبري

جمع عینة البراز

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

لقد طلب القائم على رعایتك الصحیة إجراء االختبارات التالیة:

تفاعل البلمرة التسلسلي لُمْمِرضات البرازاختبار •

اختبار مستضد الجیاردیا•

اختبار البویضات والطفیلیات•

اختبار الكریبتوسبوریدیوم•

اختبار المطثیة العسیرة•

اختبار مستضد الملویة البوابیة•

اختبار كریات الدم البیضاء•

زراعة عینة براز.•

ك الصحیة.اتبع أي تعلیمات یطلبھا منك القائم على رعایت

قبل جمع العینة

لجمع العینة:األسبوع السابقال تتناول أیًا مما یلي في •

o أدویة لعالج الحرقة أو عس������ر الھض������م أو قرحة
المعدة (مضادات الحموضة)

o الباریوم أو البزموت

oأدویة لعالج اإلسھال

o.لة أو الُملینة مثل زیت الخروع الزیوت المسّھِ

س���وف یخبرك القائم على رعایتك الص���حیة بكیفیة اس���تالم •
العلبة التي ستستخدمھا في جمع العینة. 

ف • س��وف تحتاج إلى وس��یلة جمع نظیفة مثل طبق ش��بھ مجوَّ
أو كیس بالستیكي أو غالف بالستیكي شفاف (لوضعھ فوق 
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   Your health care provider will give you 
instructions for picking up your specimen 
container(s) for collecting your sample.

   You will also need a clean collection device 
such as a shallow pan, plastic bag or clear 
plastic wrap (to place over the toilet seat) 
in which to collect your sample before 
transferring part of it to the specimen 
container(s).

To collect a sample from a child in diapers, 
line the diaper with clear plastic wrap and 
transfer part of the sample to the specimen 
container(s).

Special Notes About the Specimen 
Containers

   Some specimen containers contain liquid  
(a preservative). Do not pour it out. You will 
add your sample to it. The liquid in the:

 — orange-cap specimen container may 
cause irritation to skin or eyes.  
Rinse or flush with cool water  
right away if contact occurs.

 — green-cap specimen container is 
poisonous. Call your local poison center 
at 1-800-222-1222 or go to the nearest 
hospital Emergency Department right 
away if you consume any of this liquid.

   Do not use a specimen container if:

 — the solution appears cloudy or yellow

 — it is past the expiration date.

   Keep your specimen container(s) away from 
heat or flames. The liquid is flammable.

   Keep your specimen container(s) out of the 
reach of children and pets.
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مقعد المرحاض) لتجمع فیھ العینة قبل أن تنقل جزًءا منھا 
إلى علبة العینة.

ن الحفاض����ة  لكي تجمع عینة من طفل یس����تخدم الحفاض����ات، بّطِ
بغالف بالس�����تیكي ش�����فاف وانقل جزًءا من براز الطفل إلى علبة 

العینة.

مالحظات خاصة حول علبة العینة

افظة). ال تحتوي بعض علب العینات على س������ائل (مادة ح•
بل أِضف عینتك إلیھا.تسكبھا أو تتخلص منھا.

o ة ذات الغطاء البرتقالي قد علبة العینالس������ائل في
یس������بب تھیًجا في الجلد أو العینین. اش������طف أو 

اغسل بالماء المعتدل مباشرةً إذا المست السائل.

o علبة العینة ذات الغطاء األخضر سام.السائل في
-222-800-1الس������موم المحلياتص������ل بمركز

أو توجھ فوًرا إلى أقرب قس���م طوارئ إذا 1222
عت ھذا السائل. تجرَّ

ال تستخدم علبة العینة:•

o ًأوا أو مصفرَّ اللون،إذا بدا المحلول عكر

o.إذا كانت مدة صالحیة العلبة منتھیة

عن الحرارة والنار، ألن الس���ائل قابٌل ةً أبِق علبة العینة بعید•
لالشتعال. 

عن متن��اول األطف��ال والحیوان��ات ةً أبِق علب��ة العین��ة بعی��د•
األلیفة.

كیف تجمع العینة

ع عینة إلجراء اختبار واحد أو أكثر، وفًقا لما س������وف تجم•
یطلبھ القائم على رعایتك الص����حیة. بإمكانك أن تجمع عینة 

لكل والبراز من تغوط واحد إلجراء أكثر من اختبار واحد. 
اختبار:

وضعھ جانبًا.،انزع الغطاء عن علبة العینة•

ر • ف نظیف أو كیس وسیلةحّضِ جمع العینة (طبق شبھ مجوَّ
بالس���تیكي أو غالف بالس���تیكي ش���فاف) التي س���تجمع فیھا 

عینتك.

ال تجمع البراز الذي اختلط بماء أو بول.اجمع العینة.•



How to Collect Your Sample

You will be collecting a sample for one or more 
tests, depending on your health care provider’s 
order. You may use the same bowel movement 
for more than one test. For each test:

1. Unscrew the lid from the specimen 
container. Set aside.

2. Prepare the collection container (clean 
shallow pan, plastic bag or clear plastic 
wrap) in which you will collect your sample.

3. Collect the sample. Do not collect stool that 
has been mixed with water or urine.

4. Using the plastic spoon attached to the lid, 
scoop out samples from bloody, slimy or 
watery areas of the stool (if present). If the 
stool is hard, select areas from each end and 
the middle of the stool. 

5. Transfer enough of the selected stool to the 
orange- and green-cap specimen containers 
to raise the level of liquid to the “fill to here” 
line. Do not overfill. 
 

If you have a screw-cap container without 
liquid, transfer the liquid stool (about the 
size of a walnut) to this container. There is 
not a “fill to here” line on this container.

6. Screw the lid back on the container.  
Make sure it is closed tightly. Shake to mix.

7. Write the following information on the 
container with a pen or marker that will  
not run if the ink gets wet:

 — full name

 — date of birth

 — date and time of collection.

8. Place the specimen container in a zip-close 
bag and seal it.

9. To store (until ready to return your sample):

 — place the orange-cap specimen container 
(stool pathogen PCR panel, Giardia 
antigen, stool culture) in the refrigerator 
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ال تجمع البراز الذي اختلط بماء أو بول.اجمع العینة.•

باس�����تخدام الملعقة البالس�����تیكیة المتص�����لة بالغطاء، اغرف •
عینات من األجزاء الدامیة أو اللزجة أو الس����ائلة من البراز 
مدًا، اغرف من الطرفین  جا كان البراز  (إْن وجدت). وإذا 

ومن المنتصف.

بة ذات • نات البراز المختارة إلى العل ما یكفي من عی قل  ان
الغطاء البرتقالي والعلبة ذات الغطاء األخض����ر حتى یرتفع 

" (امأل إلى fill to hereمستوى السائل إلى مستوى خط "
ال���خ���ط.ال ت���م���أل أع���ل���ى م���ن مس��������ت���وى ھ���ذا ال���ح���د).

إذا ك�ان�ت ل�دی�ك علب��ة ذات غط��اء ملول�ب وال تحتوي على 
الجوز تقریبًا) إلى س�����ائل، انقل البراز الس�����ائل (بحجم حبة 

" (امأل إلى ھ��ذا fill to hereال یوج��د خط "ھ��ذه العلب��ة. 
الحد) على ھذه العلبة.

إغالقھ���ا أغلق العلب���ة بغط���ائھ���ا الملول���ب. واحرص على •
فیھا.ُرج العلبة لخلط ما.بإحكام

اكتب المعلومات التالیة على العلبة باس��تخدام قلم حبر أو قلم •
تخطیط ال یُمحى حبره إذا أصابھ البلل:

o.االسم الكامل

o.تاریخ المیالد

o.تاریخ ووقت جمع العینة

اب وأغلقھ.• ضع علبة العینة في كیس سحَّ

ألغراض التخزین (إلى حین تسلیم العینة):•

oالبرتقالي (اختبار ض������ع علبة العینة ذات الغطاء
تفاعل البلمرة التس������لس������لي لُمْمِرض������ات البراز، 
اختبار مستضد الجیاردیا، زراعة عینة براز) في 

الثالجة.

o ض���ع علبة العینة ذات الغطاء األخض���ر (اختبار
ال����ب����ویض���������ات وال����ط����ف����ی����ل����ی����ات، اخ����ت����ب����ار 

الكریبتوسبوریدیوم) في درجة حرارة الغرفة.

oخ��الی��ة من ض������ع العلب��ة ذات الغط��اء الملول��ب ال
السائل (اختبار المطثیة العسیرة، اختبار مستضد 
الملویة البوابیة، اختبار كریات الدم البیض���اء) في 

الثالجة.

ر الخطوات من • إذا طل�ب الق�ائم على رع�ایت�ك 9إلى 1كّرِ
الصحیة أكثر من اختبار واحد.



 — keep the green-cap specimen container 
(ova and parasites, Cryptosporidium)  
at room temperature

 — keep the screw-cap container without 
liquid (Clostridium difficile, Helicobacter 
pylori antigen, white blood cell) in the 
refrigerator.

Repeat steps 1 to 9 if your health care provider 
ordered more than one test.

Returning Your Sample

   You will need to return your sample to your 
clinic or health care provider who ordered 
the test:

 — the same day as collecting for the stool 
pathogen PCR panel

 — within 24 hours of collecting for white 
blood cell

 — within 48 hours of collecting for other 
tests.

   Please bring a photo ID such as a driver’s 
license and your insurance card with you.

When You Will Get the Results  
of Your Lab Test(s)

   1 to 2 days: stool pathogen PCR panel, 
Clostridium difficile, Helicobacter pylori 
antigen, white blood cell

   up to 4 days: Giardia antigen, ova and 
parasites, Cryptosporidium

   up to 2 weeks: stool culture

Call your health care provider to get your 
results or if you have questions.
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تسلیم العینة

على رع��ایت��ك علی��ك أن تس������لِّم العین��ة إلى العی��ادة أو الجھ��ة الق��ائم��ة 
الصحیة التي طلبت االختبار:

نة• یھ العی لذي تجمع ف بار لغرضفي الیوم نفس�������ھ ا اخت
تفاعل البلمرة التسلسلي لُمْمِرضات البراز.

لغرضس������اعة من وقت جمع العینة 24في غض������ون •
اختبار كریات الدم البیضاء.

ألغراضس���اعة من وقت جمع العینة48في غض���ون •
االختبارات األخرى.

سواقة مثًال، وأحِضر أحض ر معك ھویة تحمل صورتك، كرخصة ال
بطاقة تأمینك الصحي.

متى سوف تحصل على نتیجة فحصك المخبري

: اختبار تفاعل البلمرة التس������لس������لي یوم واحد إلى یومین•
لُمْمِرضات البراز،اختبار المطثیة العسیرة، اختبار مستضد 

الملویة البوابیة، اختبار كریات الدم البیضاء

اختبار مس��تض��د الجیاردیا، اختبار البویض��ات أیام:4لغایة •
والطفیلیات، اختبار الكریبتوسبوریدیوم

: زراعة عینة البرازلغایة أسبوعین•

اتصل بالقائم على رعایتك الصحیة للحصول على نتیجة اختبارك أو 
إذا كانت لدیك أیة أسئلة.

" (امأل إلى ھذا الحد)Fill to hereخط "

عدد االختبارات المطلوب علبة عینة واحدة أو أكثر بحس�������ب تس�������تلمأنعلیك 
 Fill toض����ع ما یكفي من البراز لیص����ل مس����توى الس����ائل إلى خط "إجراؤھا.

here .(امأل إلى ھذا الحد) (الص���ورة العلویة). ال تمأل أعلى من مس���توى الخط "
الغط��اء " (امأل إلى ھ��ذا الح��د) على العلب��ة ذات Fill to hereال یوج��د خط "

الملولب وغیر المحتویة على سائل (الصورة السفلیة).
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