আপনার নমুনা সংগ্রহের জনয ররাগীর প্রতি তনহদে শাবলী
আপতন শুরু করার পূহবে
আপনার তিতনতশযান আপনাহক এই পরীক্ষাটি যি িাড়ািাতড় সম্ভব সম্পন্ন করহি বহলহেন।
আপনার ঋিু স্রাব (তপতরযড) চলাকালীন এই পরীক্ষাটি করহবন না, এটি রশষ না েওযা পযে ন্ত অহপক্ষা করুন
এবং িারপর পরীক্ষাটি করুন। অনুগ্রেপূবেক নীল/কাহলা কলম বযবোর করুন।
এফআইটি (ফীক্যাল ইমিউন ানক্মিক্যাল টেস্ট) হল এক্টি পরীক্ষা টেটিনে িনলর (পায়খা া) িনযয রনের উপমিমে আনে মক্ া ো টেখা হয় েখ ো
এেই ক্ি পমরিানে থানক্ টে ো আপােেৃমিনে েৃমিন াচর হয় া।
আপ ার মিম মিয়া সিয় থাক্নেই ক্যান্সানরর সম্ভাব ানক্ েূর ক্রনে, আপ ার লক্ষে মবচানরর অংি মহনসনব এই পরীক্ষাটি ক্রনে ম নেে ি মেনয়নে ।
আপম ভ্রিনে বা েু টিনে োনব এি হনল ো আপ ার মিম মিয়া নক্ বলু ।
এফআইটি মক্েটিনে অন্তর্ুে ে রনয়নে এক্টি টেস্ট টিউব িু া, সবুজ থমল এবং অ ুনরায ফিে। আপ ানক্ েে োডাোমড সম্ভব পরীক্ষাটি টিষ ক্রনে
হনব এবং আপ ার মজমপ প্র্যাক্টিস এর ক্ানে এটি টফরে মেনে হনব। আপ ার িল (পায়খা া) সংগ্রহ ক্রার জ য যানপ যানপ ম নেে িাবলী অ ুসরে ক্রু ।

1. আপনার নমুনায রলহবল লাগান

2. মহলর (পাযখানা) নমুনা কীভাহব ধরহবন

কহমাহডর উপর তফল্মটি

রযগুহলাহি আঙ্গুর

আপনার োহি ভাাঁজ

আটহক তদন (মাঝখাহনর

আহস এমন একটি

করা টযহলট রপপার

অংশটি যাহি তনহচর তদহক

কাটেন

ঝুহল থাহক)

সাে , িােে , মরচিন্ড, মক্ংস্ট , ওয়ান্ডসওয়াথে এবং সামর ডাউ স
(এপসি এবং ইস্ট এলিমিজ) এর টরা ীরা: আপ ার টলনবল অ ুনরায ফনিে
সরবরাহ ক্রা হনব। টলনবলটি উঠিনয় টেস্ট টিউনব আেনক্ মে । অ ুগ্রহ
ক্নর টসগুনলা ঠিক্ আনে মক্ া ো োচাই ক্রু , োরপর অ ুনরায ফনিের
ম নেে মিে িান আপ ার িল (পায়খা া) সংগ্রনহর িাতরখটি মলখু ।
ক্রয়ডন র টরা ীরা: অ ুনরায ফনিের ম নেে মিে িান আপ ার (N) নাম
(A) জন্ম িাতরখ এবং (D) আপ ার িল (পায়খা া) সংগ্রনহর

িাতরখটি মলখু ।

3. আেরর্ যন্ত্র তদহয আপনার মহলর
(পাযখানা) নমুনা তনন

আপনার োহির উপর

পতরষ্কার খাতল মাজোতরন বা

একটি পতরষ্কার খাতল

একটি প্লাতিহকর বযাগ,

আইসতিহমর তডব্বা

রটকঅযাওহয

অথবা একটি দস্তানা

কহেইনার

আপনার মহলর (পাযখানা) নমুনাহি টযহলহটর পাতনর
স্পশে না লাগাটা গুরুত্বপূর্ে।

িু া টিউনবর উপনরর অংিটি ঘমডর ক্াাঁোর মবপরীেমেনক্ ঘুমরনয় ঘুমরনয়
খুলু , ক্াঠিটি টবর ক্নর ম এবং মল (পাযখানা) বরাবর কাঠিটির
রশষ অংশটি ঘষুন যিক্ষর্ না সকল খাাঁজগুহলা রেহক যায।
ক্াঠিনে খুব অল্প পমরিাে িল (পায়খা া) প্র্নয়াজ হয়।

তবহশষ দ্রষ্টবয: অনুগ্রেপূবেক নমুনা সংগ্রহের িাতরখটি অনুহরাধ ফহমে তলখুন

অপর পৃষ্ঠায তনহদে শাবলী অবযােি আহে...

...তনহদে শাবলী অবযােি আহে
4. রটি টিউব নমুনাটি বন্ধ এবং সীল করুন

5. আপনার নমুনা েস্তান্তর

তজতপ
সাজোরী

িু া ক্াঠিটি পু রায় টিউনব রাখু । ম মিে হনয় ম টে টিউবটি মিক্
ক্নর বন্ধ হনয়নে এবং অ ুনরায ফনিের সানথ থাক্া প্লামস্টনক্র বযান টসটি
টরনখ মে । আপম
টেখু

িু া সংগ্রনহর োমরখ মলনখনে মক্ া ো পরীক্ষা ক্নর

আপ ার মিম মিয়ান র ক্াে টথনক্ এটি গ্রহনের 3 তদহনর মহধয
আপ ার মজমপ প্র্যাক্টিস এর ক্ানে আপ ার িু া ও অ ুনরায
ফিেটি ম নয় ো এবং এটি মরনসপিন হস্তান্তর ক্রু ।

আপনার োি ধুহি ভুলহবন না!
6. ফলাফল
আপ ার প্র্যাক্টিস 7 মেন র িনযয ফলাফল টপনয় োনব এবং আপ ার সানথ
আনলাচ ায় এটি সম্মে হনয় থাক্নল, এরপর োরা ফলাফল সম্পনক্ে ক্থা
বলনে আপ ার সানথ টো ানো ক্রনব।
আপ ার ক্যানলন্ডানর ো মেনয় রাখু এবং েমে আপম 2 সপ্তানহর িনযয
আপ ার মজমপ প্র্যাক্টিস এর ক্াে টথনক্ টক্া খবর া পা , োহনল েয়া
ক্নর োনের সানথ টো ানো ক্রু ।
েমে আপ ার ফলাফল স্বার্ামবক্/ া-সূচক্ হনয় থানক্ মক্ন্তু আপম েখ ও
উপস েগুনলা অ ুর্ব ক্নর , োহনল এক্টি অযাপনয়ন্টনিন্ট বুক্ ক্রনে
আপ ার প্র্যাক্টিস এর সানথ টো ানো ক্রু ।

আপতন সমস্ত ধাপগুহলা সম্পন্ন কহরহেন তকনা িা তমতলহয রদখুন
আপনার তজতপ প্রযাকটিস এর কাহে আপনার নমুনাটি তনহয যান এবং রসটি তরহসপশহন েস্তান্তর করুন
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