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مهم:  عليِك استخدام االختبار قبل تاريخ انتهاء الصالحية المدون على األنبوب.  )2022/04(.  يجب تخزين اختبار 
البراز في درجة حرارة الغرفة قبل استخدامه.  يُرجى إرسال الظرف المبطن الذي يتضمن العينة الخاصة بِك في أسرع وقت 

ممكن. ال ترسلي العينة في يوم الجمعة أو اليوم السابق لعطلة رسمية حتى ال تبقى لمدة طويلة جًدا داخل صندوق البريد. 
عليِك تأجيل المشاركة في األوقات التي تزيد فيها درجات الحرارة عن 25 درجة مئوية.  ضعي اختبار البراز في مكان بارز 

بالمرحاض حتى ال تنسيه!

خطوة 1  : افتحي الظرف المغلف وأخرجي 
منه المحتويات:  كيس يحتوي على 

اختبار البراز وورقة ماّصة  )منديل أبيض 
مستطيل(  ورقة جمع العينة  )ورقة 

 بيضاء لجمع عينة البراز(

خطوة 2  : اذهبي إلى المرحاض. قومي 
بالتبول واالغتسال. اتّبعي التعليمات 

الموجودة على ورقة جمع العينة وعلّقيها بين 
طرفي مقعد المرحاض. مالحظة: يجب  أال 

تالمس ورقة جمع العينة الماء أو البول.

خطوة 3  : يُجَمع البراز في منتصف ورقة 
جمع العينة. أخرجي األنبوب من الكيس 

الشفاف، مع ترك المنديل األبيض في 
مكانه. قومي بلف الغطاء األخضر  )افتح 

هنا( وافتحي األنبوب.

خطوة 4  : يوجد مجس ذو طرف مضلع 
متصل بالغطاء األخضر، قومي بغرزه في 
البراز في أربعة مناطق مختلفة. ليس هناك 
حاجة سوى اللتقاط مقدار صغير جًدا من 

البراز بالطرف المضلع  )شكل 5  (.

خطوة 5  : قومي بإدخال الغطاء األخضر 
المزّود بمجس داخل األنبوب، ثم أغلقيه 

بشكل محكم. مالحظة: ال تكتبي أي شيء 
على األنبوب.
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خطوة 6  : ضعي األنبوب في  الكيس الشفاف، 
مع ترك المنديل األبيض في مكانه. أغلقي 

الكيس. انزعي ورقة أخذ العينة ثم ألقيها في 
المرحاض، واتركي الورقة حتى تلين في الماء.  

وتخلّصي من الورقة التي تجّمع فيها البراز.

خطوة 7  : أكملي نموذج المشاركة. 
راجعي تفاصيل طبيب الصّحة العاّمة/

الطبيب الخاص بِك وعدليها، إذا لزم األمر. 
مالحظة: في حالة عدم إكمال نموذج 

المشاركة بشكٍل صحيح، لن تصلك النتائج!

خطوة 8  : ضعي الكيس ونموذج المشاركة 
معًا في الظرف المغلف. وستجدين عنوان 

المختبر مكتوب على الظرف.

خطوة 9  : برجاء إرسال الظرف في أسرع 
وقت ممكن، وال يلزم وضع طابع بريدي 

عليه. هل أنِت غير قادرة على إرسال 
اختبار البراز بصورة فورية؟ إذا، ما عليِك 

سوى تخزينه في الثالجة لمدة تصل إلى 
14 يوًما.
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ماذا يحدث للعينة التي أقدمها؟ سيقوم المختبر 
بفحص عينة البراز بحثًا عن أي أثر للدم. ستصلِك أنِت 

وطبيب الصّحة العاّمة/الطبيب الخاص بِك النتيجة في 
غضون 14 يوًما. ستصلِك نتيجة هذا الفحص دائًما، حتى 

عندما يكون كل شيء على ما يرام.

إننا نُجري

 اختبار البراز. 
فما الذي تنتظرينه؟


